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Terbe János, a kartondizájnerként ismert form atervező.

Ötven éve város Balatonfüred
Balatonfüred várossá
fejlesztésének koncepciója már 1948 januárjában felmerült a helyi
képviselő-testület által
elfogadott községi
fejlesztési tervben. Az
1950-es években kibontakozott az államilag
szervezett üdülőfejlesztés, gyógyhelyi állandó
bizottság, idegenforgalmi hivatal alakult meg.

1969-ben az üdülőhelyi díj
kiterjesztése végett sor került
a községi üdülő- és gyógyhelyi határvonal módosítására,
és a községi tanács kérelmezte az Egészségügyi Minisztériumtól Balatonfüred országos
gyógyhellyé nyilvánítását is.
A várossá válás első lépcsőfokaként előbb a Veszprém
Megyei Tanács 1016/1969.
számú határozatával döntött
Balatonfüred 1970. január
1-jétől nagyközséggé szervezéséről. 1969 végére elkészült
a gyógyfürdők és gyógyhelyek országos fejlesztésének
programja, és az év végén a
kormány elfogadta a Balatoni
Központi Fejlesztési Programot, amelyben Balatonfürednek – kiemelt üdülőhelyként
– megkülönböztetett helyet
biztosítanak.
Gyorsuló ütemű fejlődésének elismeréseként Balaton-

Balatonfüred látképe
fél évszázaddal ezelőtt.
Balra a várossá avatás
egyik ünnepélyes pillanata,
középen Pálffy Károly,
a városi tanács elnöke
Fotók: a Pálffy család
gyűjteményéből

füred várossá szervezéséről a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1971. február 19-ei

Ökológiai szempontok
és turisztikai érdekek
A Balaton számos
funkciót lát el, ezért
a vele kapcsolatos
döntéseknél számos
érdeket kell figyelembe
venni, melyek gyakran
ellentétesek egymással.
Talán a legélesebben
ez a turizmus és a tó
ökológiájának viszonyában érzékelhető.
Mást akar a fürdőző, a vitorlázó, a horgász, mást a
parti turisztikai vállalkozásokból élők, mást az érintett önkormányzatok és megint mást
a helyi lakosság. Hol van a
helye ebben a rendszerben a
Balatonnal foglalkozó kutatóintézetnek? Nem vesz részt a
döntéshozatalban, de akkor mi
lehet a szerepe? Képes-e megfelelni a társadalmi elvárásoknak, hogy egyfajta védőernyője legyen a Balatonnak?
Erős Tiborral, a Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet
frissen kinevezett igazgatójával beszélgettünk.
– Szerettük volna mi, az
intézetben dolgozók, hogy

A nádasok védelme kiemelt
fontosságú feladat
közülünk kerüljön ki az új
igazgató, aki tisztában van a
jelenlegi helyzettel. Azért pályáztam meg az igazgatói
posztot, mert azt gondolom,
hogy a kollégák bíznak bennem. Tisztában vagyok vele,
hogy nem lesz egyszerű, már
most érzem, hogy a tudományos munkám rovására megy
az igazgatóság, jelenleg nem
jut idő a kutatásaimra. Igazgatónak lenni mindenképp áldozatvállalás, mert a közösségért, az intézetért kell dolgozni. Ez erkölcsi kérdés volt
számomra.
(Folytatás a 4. oldalon.)

ülésén döntött, majd életbeléptetését 7/1971. sz. határozatával 1971. április 25-ei hatál�-

lyal rendelte el. A városavató
ünnepséget 1971. május 7-én
tartották a SZOT-szanatórium
színháztermében. A kormányt
Fehér Lajos, az MSZMP PB
tagja, a kormány elnökhelyettese és Papp Lajos, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának
elnöke képviselte. A két nap-

pal korábban megválasztott
tanácstestület vezetői – Pálffy
Károly, a városi tanács elnöke,
Fazekas Lajos elnökhelyettes
és Szalay László vb-titkár –
mellett az ünnepségen jelen
voltak a település közéleti
szereplői és országgyűlési
képviselője, Radnóti István is.
Az egészségügyi miniszter
109/1971/Gyf./ EüM. számú,
1971. május 20-án közzétett
határozatával Balatonfüred
„meghatározott területeire a
gyógyhely, illetőleg az üdülőhely megnevezést engedélyezte, a gyógyhely védett területét kijelölte és a gyógyhelyet
országos jelentőségűnek mi-

12. oldal

nősítette”. A korabeli sajtóhíradások szerint ezzel Balatonfüred az ország első gyógy- és
üdülőhelyi városa lett, annak
ellenére, hogy az országos
törzskönyvi nyilvántartás szerint a gyógyhely cím odaítélésének idősorában Füred a 7.
város volt. A határozat a várost
három körzetre osztotta – I.
védövezetre: szívkórház és
környéke a Kiserdővel; II.
gyógyövezetre: a vasút alatti
rész a Balatonnal; és a III.
üdülőhelyre: a város egész
területe.
1971-ben Balatonfüreden
11 050 szálláshelyen összesen
759 ezer vendégnapot eltöltve
133 ezren üdültek. Az éves,
1,72 millió forintnyi gyógyhelyi díjbevétel a tervezettet
egyharmaddal meghaladta a
várossá alakulás évében.
Veszprém megye legfiatalabb
– hetedik – városának további
fejlődését, a fejlesztés irányát
egy általános rendezési terv
elfogadásával határozták meg.
A városi tanács elnöke, dr.
Pálffy Károly által jegyzett,
szakemberek által készített A
város jövője – a távlatok, Balatonfüred általános rendezési
tervének irányelvei című tervezetet 1972 augusztusában
széles körű véleményezésre
bocsátották, majd elfogadták.
(Összeállításunk folytatása
a 7. oldalon.)

Pihenőpark a két strand között
Új, mindenki számára
megközelíthető partszakaszt nyit meg a
város az egykori Brázay
strand és a helyi horgászegyesület területén.
Ez az egyik legjobban
várt fejlesztés a városban, hiszen nem gyakori
a Balatonnál, hogy eddig
elzárt vízparti területet
közparkká tegyenek. De
mit is jelent ez majd a
gyakorlatban? Wallner
Krisztina tájépítész
tervezőt kérdeztük.
Balatonfüreden a városvezetés következetesen fejleszti
a vízparti sétányokat és a
zöldfelületeket. Az új, egyhektáros park létrehozásával az a
szándék, hogy egy vízparti
pihenőpark alakuljon ki. Távlati cél, hogy a fizetős strandi
időszakon túl a Kisfaludy és
az Esterházy strand közötti
teljes partszakaszt nyitottá
tegyék, a vízparton egészen a
Vitorlás térig végig lehessen
sétálni.
Az egykori Brázay strand
területén februárban már elkezdődtek a munkálatok, és a

A tervek szerint őszre elkészül a város új, látványos beruházása az egyhektáros területen
tervek szerint őszre elkészül a
teljes beruházás. Parkosítanak,
kialakítanak egy negyven férőhelyes csónakkikötőt, illetve -kölcsönzőt. A területen
speciális tornaeszközök, kreatív fövenypart, tematikus játszótér, lengőhinták és panorámastég is helyet kap. A zöldfelületek mellett a parkba érkezők kiszolgálására építenek
egy halsütödét és éttermet, az
épületben nyilvános illemhely
is lesz.
– Az Aranyhíd sétány felől
két fő tengely vezet le a Balaton-partra, itt az átlátásokat

kitisztítjuk. A védendő nádas
mellett egy nagyobb, közösségi használatú stég létesül, beépített fa pihenőágyakkal és
ülőfelületekkel, a tihanyi panoráma felé fordulva. Két
strand között van ez a terület,
tehát fürdőzni van bőven lehetőség, ezért fontos, hogy ezt a
parti részt hagyjuk meg a kikapcsolódásra. Az a cél, hogy
megmutassuk: a vízpart nemcsak a strandolást jelenti,
másképp is lehet élvezni a
Balaton közelségét. Ki kell
nyitni a tópartot, növelni a
zöldfelületeket és gyalogos

felületeket, csendes pihenőtereket és árnyas parkokat létrehozni – fogalmaz Wallner
Krisztina tájépítész.
A Balatonhoz és Balatonfüredhez több szállal kötődő
tájépítész az elmúlt években
több, fontos városi fejlesztésben vállalt vezető szerepet,
nevéhez fűződik a Tagore sétány rehabilitációja és a Vitorlás tér megújítása is. Munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a városi zöldfelületek fejlesztése mára már táji
léptékűvé vált.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Egynyári helyett évelő
A balatonfüredi születésű Szabó Szilveszter
személyében új parkfenntartási részlegvezetője van a városnak.
Köznapi nyelven az új
főkertész folytatni
szeretné a szép eredményeket hozó városi
hagyományokat, a
klímakérdésre válaszul
pedig újabb szárazságtűrő növények ültetését
tervezi.
A köznyelv főkertészként
tartja számon azt a személyt,
aki a város megjelenéséért és
a zöldfelületekért felel. A hivatalos nevén parkfenntartási
részlegvezető feladatkörébe
azonban ennél jóval több dolog tartozik: a városi utak
karbantartása, például a járdák hóeltakarítása, kisebb
kátyúk, útszegélyek, forgalomkorlátozó eszközök javítása, közúti jelzőtáblák kihelyezése és cseréje. Ugyancsak
hozzá tartozik a fasorok gondozása, a karácsonyi díszkivilágítás javítása és elhelyezése, a gyepmesteri telep
üzemeltetése és a játszóterek
fenntartása, a köztemetők
gondozása, a rendezvények
helyszíneinek biztosítása,
sétányok, kirándulóhelyek,
strandok zöldfelületeinek és
az önkormányzati parkolók
fenntartása, takarítása.
Szabó Szilveszter 1972ben született Balatonfüreden,
és csak annyi időre hagyta el
a várost, amíg a gimnáziumi
tanulmányait Győrben, a
felsőfokút pedig a mosonmagyaróvári agráregyetemen
elvégezte. A füredi városüzemeltetési céghez 2017 óta
kötődik, eleinte műszakvezetőként, ez év januárjától pedig parkfenntartási részlegvezetőként. Elődei egy olyan
városképet hagytak rá, ami az
elmúlt időszakban számos

Szabó Szilveszter, a parkfenntartási részleg új vezetője
díjat söpört be. Adódik a kérdés: hogy lehet a sikerszériát
folytatva saját elképzeléseket
megvalósítani, figyelve a turizmus és a városvezetés igényeire, a klímaváltozás feladataira, s nem utolsósorban a
cégvezetésre, ami költséghatékony megoldásokat vár tőle.
– Az elődöm, Pádár Tibor
széles körben elismert, a városképet nagymértékben alakító munkájának a folytatásában vagyunk érdekeltek, időnként kissé más irányokat szabva – mondta Szabó Szilveszter. – A városba érkezőknek
valóban tetszik a zöldfelületek
képe és a fenntartás minősége,
ami elsősorban a városvezetés
igényességének, magas szintű
elvárásának, az önkormányzat
finanszírozásának, a részlegvezetés hozzáértésének és nem
utolsósorban munkatársaim
odaadó munkájának köszönhető. A nyári időszak virágosítási színvonalából nem
engedhetünk, de az egynyári
virágokat egyre több virágzó
évelővel és cserjével, díszfüvekkel szeretnénk helyettesíteni, illetve az újonnan kialakítandó beültetéseknél felhasználni. Ezek tervezéséhez
tájépítész szakembert is igénybe veszünk. Az utcafelújítá-

sokhoz kapcsolódóan az elöregedett fasorok balesetveszélyes, erősen károsodott egyedeit is lecseréljük, amelyek
helyett új fákat, fasorokat és
cserjéket telepítünk majd.
Szabó Szilveszter példaként említette a most elkészült
P. Horváth Ádám utcát, ahol
az Arany János és a Sellő utcai
szakaszon már beültették a
fákat, a folytatásban pedig
cserjék és díszfüvek érkeznek
ide. Tervek készültek többek
között a Tátra lépcső zöldfelületének kialakítására is.
– Szeretnénk nagyobb
mennyiségben olyan növényeket ültetni, amiket eddig csak
kipróbáltunk: kasvirágot, kúpvirágot, varjúhájfajtákat és
díszfüveket, amik hosszú
ideig díszlenek. Ezek a növények a világban nagyon elterjedtek, és a népszerűségük
nem alaptalan. A klímaváltozás is számos kérdést vet fel.
Egyrészt az újonnan megjelenő kártevők könnyebben áttelelnek, meg kell szerveznünk
és el kell végeznünk az ellenük
való védekezésünket. Folyamatosan le kell cserélni azokat
a növényeket, amik nem bírják
a hosszú ideig csapadékmentes, forró időszakokat, illetve
a kórokozóik elterjedtek, a

lehullott csapadék megőrzésére érdekében pedig talajtakarást végzünk, szárazságtűrő és
ellenálló fajtákat telepítünk.
Ilyenek lesznek például a
cserszömörce, a szárnyas
kecskerágó, a nyári orgona, a
portugál babérmeggy, újfajta
díszfű- és babérfélék, valamint
a szárazságtűrő sorfafajták
újabb klónjai – sorolja a terveket a szakember, hozzátéve:
– A fák, cserjék és gyepfelületek nagymértékben ellensúlyozzák, illetve csökkentik a
klímaváltozás hatásait. Az
utóbbi évek gyakran viharos
időjárása által okozott károk
megelőzése és a bekövetkezett
károk megszüntetése szintén
jelentős erőforrásokat köt le.
Tapasztalat, hogy a köztereken megjelenő jó példákat a
magánkertek tulajdonosai is
szívesen átveszik. Az utcaképi
változásokat lekövetve a városlakók a kertészetekben
előszeretettel vásárolják például az ott felhasznált, jól
bevált növényeket. A tavalyi
faültetési akció során mintegy
négyszáz fát osztottak szét a
jelentkezők között, amik szintén magánkertekbe kerültek.
A tavaszi időjárás beálltával pompás virágözönt ígérnek a parkfenntartási részleg
munkatársai, ősszel ugyanis
rengeteg tulipánt és nárciszt
ültettek az ágyásokba. Problémát jelent azonban továbbra is
a szemetelés: főleg a vendéglátóhelyek környezetében
rengeteg a műanyag- és papírhulladék, ami sok munkát ad
a közterület fenntartóinak. A
részlegvezető szerint a parkolás is gondot okoz, jobbára a
zsúfolt nyári időszakban, mert
ha nincs szabad parkolóhely,
akkor sokan a zöldfelületeket
használják e célra. Itt még jelentős szemléletváltásra van
szükség a helyi lakosok és az
idelátogatók részéről is.

Mórocz Anikó

Jubileumi hajózási szezon
A Balatoni Hajózási
Zrt. (Bahart) a hagyományoknak megfelelően
nagyszombaton elindította első menetrend
szerinti és sétahajóit.
Az utazási feltételek
a járványügyi helyzethez
és a kormányzati
intézkedésekhez igazodnak.
A társaság bizakodva tekint
a 2021-es balatoni szezon elé,
a tradíció és modernizáció
jegyében nagyszabású programsorozattal, látványos aktivitásokkal, felújított hajókkal
ünnepli a balatoni hajózás 175.
jubileumát.
A 175. személyhajózási
szezon kezdetével az év minden napján üzemelő kompBALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

szolgáltatás mellett áprilisban
hétvégente már hajóval is
felkereshetők voltak a Balaton
leglátogatottabb települései,
több kikötőben a sétahajózás
is elérhetővé vált. A Balaton
két partját összekötő kirándulójáratok az áprilisi hétvégéken közlekedtek Siófok–Balatonfüred–Tihany és Fonyód–
Badacsony útvonalakon,
emellett Siófokon, Balatonfüreden, Badacsonyban és
Keszthelyen elindultak a sétahajók is a húsvéti hétvégétől.
Májustól újabb kikötők kapcsolódnak be, a hét valamen�nyi napján járnak a hajók a
Balatonon, a kedvelt programhajók pedig a nyári főszezonban lesznek elérhetőek.
– Nagyon érdekes a komp
u t a s f o rg a l m a . Ta v a l y a

korona-vírus-járvány megjelenésével egyhatodára esett
vissza az utaslétszám Tihany
és Szántód között, ugyanakkor
idén eddig már rekordot döntött a kompon utazók száma,
ami jól tükrözi a Balaton népszerűségét – mondta a füredi
sajtónak Veigl Gábor, a Bahart
vezérigazgatója.
2021-ben számos újdonsággal és változatlan jegyárakkal várja a Bahart a hajózni
vágyókat. Több hajón megújult a külső és belső burkolat,
a bútorzat és a büfétér. A hajókon található utastájékoztató
eszközökön a balatoni hajózás
175 éves történelmét és a Balaton-parti települések látnivalóit, szolgáltatásait bemutató
kisfilmeket ismerhetnek meg
az utazók. A települések kö-

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

zötti hajójáratokon gyereksarok várja a családosokat a
járványügyi szabályok enyhülését követően.
Az idei hajózási főidényre
megújul a társaság honlapja,
amely mobileszközökön is
könnyen kezelhető lesz. A
korszerű kereső gyors és széles körű tájékoztatást biztosít
a települések közötti menetrendi, program- és sétahajók
indulási időpontjairól, szolgáltatásairól.
A jegypénztárakban továbbra is megvásárolható a
Bahart-kártya több típusa,
melyek jelentős kedvezményt
biztosítanak a jegyek árából, a
helyi, balatoni lakosok pedig
továbbra is 25 százalék kedvezménnyel válthatnak menetjegyet a Bahart hajóira.  BFN

A zöldhulladék útja
Április elején elindult
a városban a zöldhulladék elszállítása. A szakemberek véleménye
szerint a szállítást és
a feldolgozást végző
dízelgépek károsanyagkibocsátása megspórolható lenne, ha egyre
többen vállalnák a
helyben történő komposztálást, ami nem
bonyolult eljárás.
Balatonfüreden idén összesen huszonegy alkalommal
szállítják el a zöldhulladékot.
Az első napon, április 7-én a
településüzemeltetési cég
négy dízel üzemű, tömörítő
hátfalas hulladékszállító járműve indult útnak – amit végigkövetett a helyi sajtó is.

Kft. Aszófői úti komposztálótelepe felé indulnak. A közel
háromezer négyzetméteres
telepen két lombrakodó, egy
távirányítóval működtethető,
kalapácsos aprító és egy mobil
dobrosta teljesít szolgálatot,
valamennyi dízelüzemű.
A beérkező zöldhulladékot
először aprítják, majd rostálják. A kisebb méretű értékes
tápanyag gyakorlatilag azonnal hasznosítható komposztként és talajlazítóként. A felhasználás helyén érdemes
földdel keverni, mert ha nagy
mennyiségben közvetlenül a
gyökérzethez ér, akkor az
önhevülés könnyen károsíthatja azt. Van is igény a rostáláson átesett komposztra: lakossági elszállítás esetén kilogrammonként 4 forint + áfáért

Két nagyobb méretű autó a
tágasabb utcákból, két kisebb
pedig a szűkebbekből gyűjti
be a barna konténerekben és a
Probiónál vásárolható, lebomló hulladékzsákokba kitett
kerti hulladékot. Azt mondják,
gyakran okoz gondot, hogy az
utcákban parkoló személyautók között nem fér el a kukás
kocsi, ami azért sem szerencsés, mert szükség esetén egy
tűzoltó jármű vagy mentőautó
sem tud a megadott helyszínre
érkezni.
A hulladékszállító járművek „gyomrába” egyenként
tizenhat-húsz köbméter zöldhulladék fér el, a négy autó
napi 25-30 tonnát képes elszállítani a városból. A zöldhulladékba a diófalevél kivételével kerülhet lomb, sövénynyesedék, összevágott fás
szárú növény, levágott fű és
konyhai hulladék is. A kötegelt gallyat már nem viszik el,
mert nem minden esetben volt
megbízható az összekötés, és
széthullott. A 110-120 literes,
biológiailag lebomló zsákok
kukoricakeményítőből készülnek, nem kell őket kizsákolni,
mindössze arra kell figyelni,
hogy használat előtt tűző napon ne tároljuk, mert UV-sugárzás és nedvesség hatására
is tönkremennek. A Probio
Fürdő utcai telephelyén 549
forintos darabáron vásárolhatóak meg, ez az összeg tartalmazza az elszállítás és a feldolgozás költségét. Minden
szállítóautón két rakodó és
egy sofőr végez munkát.
A begyűjtés után a járművek az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit

hozzá lehet jutni, de a Probio
is ezt használja a város közterein.
A rostálás után fennmaradó
nagyobb darabok komposztálásához hosszabb időre van
szükség: felfogott esővízzel
belocsolják, letakarják, szondák segítségével ellenőrzik a
70-80 fokos hőmérsékletet, és
számítógépes vezérlés mellett
három-négy hétig korhasztják
a vastagabb részeket. Az újabb
rostálás után fennmaradó legdurvább darabok erőművek
alapanyagaként energetikai
felhasználásra kerülnek.
A szakemberek szerint a
folyamat otthoni körülmények
között is hasonló fázisokkal
elvégezhető: az összegyűjtött
zöldhulladékot metszőollóval
vagy bérelhető ágdarálóval
össze lehet aprítani, halomba
rakni, és nedvesen tartva időnként átforgatni. Már csak azért
is érdemes ezt a megoldást
választani, mert így kiküszöbölhető a dízelgépek károsanyag-kibocsátása, a lebomló
zsákok gyártása. Arról nem is
beszélve, hogy a kerti zöldek
mellé a konyhai hulladék is
bekerülhet a komposztba, jelentősen csökkentve a szemétdíjat.
Aki a zöldhulladék elszállítása mellett dönt, az füredi
lakosként, hulladékszállítási
szerződéssel a zsebében évente 150 kilogrammig ingyenesen beviheti azt a komposztálótelepre, ezen a mennyiségen
felül pedig kilogrammonként
9 forint + áfát kell fizetni. A
komposztálótelepet jelenleg is
bővítik, nagyjából a mostani
méret kétszeresére. 
MA

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Újabb partszakaszok válhatnak
mindenki által végigjárhatóvá
A szabadon bejárható
partszakaszok vonzóak
és élhetőbbé teszik a
várost, ezért növelni
kell azokat a területeket,
ahol egész évben vagy
az év egy meghatározott
időintervallumában le
lehet sétálni a vízhez
– ez hangzott el az idei
füredi turisztikai
szezonnyitó alkalmával,
ami ezúttal az online
térbe költözött. A város
készül a programok
megtartására, amint
a járványügyi helyzet
ezt lehetővé teszi.
– Optimista vagyok, nem
tudok más lenni – ezt mondta
Bóka István, Balatonfüred
polgármestere a hagyományos, március 3-i turisztikai
évadnyitón. – A turizmusból
élő többi településhez képest
Balatonfüred jobban teljesített, ami bizakodásra ad okot.
2020-ban a kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében Balatonfüred első helyezett lett,
jelen pillanatban azonban leállt a turizmus. Nagyon bízom
abban, hogy fokozatosan el
tud indulni a turisztikai gazdaság is – tette hozzá Bóka
István.

A polgármesteri tájékoztatóból kiderült, hogy a város
készül azoknak a forrásoknak
a megszerzésére, amik esetében a 2021-es év döntő fontosságú lesz. Ilyen a Veszprém–
Balaton 2023-as EKF-program, a 2021–2027 közötti
uniós ciklus, valamint Balatonfüred várossá nyilvánításának 50. évfordulója. Turisztikai szempontból a polgármester két területet emelt ki: egyrészt azt, hogy a partot – akár
egész évben, akár az év meghatározott szakaszában – miként tudják megnyitni a helyiek és a vendégek számára.
Célként fogalmazódott
meg, hogy a kemping látogatható partszakaszától indulva a
Kékszalag és a Zákonyi sétányon végighaladva a szövetségi telep partszakaszára lehessen majd gyalogosan vagy
kerékpárral megérkezni, ami
várhatóan egész évben nyitott
partszakasszal várja az oda
érkezőket. A Vitorlás tértől
kezdődően gyakorlatilag csak
önkormányzati tulajdonú vagy
az önkormányzat által bérelt
területeken lehet majd végigmenni a parton egészen a
paksi üdülő kikötőjéig.
Bóka István külön kitért az
egykori Huray piac területére

tervezett konferencia- és rendezvényközpontra, ahol egy
650 fős plenáris terem állna
rendelkezésre, akár kétezer fős
konferenciának is helyet biztosítva. Az épület alatti mélygarázsban 280 garázshelyet
alakítanának ki.
A négyféle forrásból megvalósuló konferencia-központ
egész éves működésétől éves
szinten háromszázalékos kereskedelmi szálláshely-növekedést és hatszázmillió forintos többletforrást remél az
önkormányzat.

Nemzetközi tapasztalatra épülő,
változatos konyha a Mór24-ben
Angliától Szumátráig
beutazta a Földet az
a két fiatal, akik aztán
Füreden nyitottak éttermet és natúrborbárt.
Az Almás Edit cukrász
és Albrecht Tamás szakács nevével fémjelzett
Mór24 étterem 2020-ban
az év startup vállalkozása lett. A díjat első alkalommal osztotta ki a Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület elnöksége.
Mór24, vagyis Jókai Mór
utca 24. – aki ide belép, az
Almás Edit és Albrecht Tamás
birodalmába érkezik. A balatoni születésű két világutazó
jókora utat bejárva tért haza,
de úgy tűnik, a világ számos
pontján szerzett tapasztalatuk
gyümölcse beérik.
– A szüleimnek mindig is
voltak kocsmái és vendéglátó-

helyei, így az út adott volt –
emlékszik vissza Edit. – Külföldön is vendéglátással foglalkoztunk, és itthon is ezt
szeretnénk tovább vinni.
Albrecht Tamás először Írországban dolgozott szakácsként. Egy hátizsákkal elindult
Ázsiába önkénteskedni, és
helyi főzőtanfolyamokat végzett. Londonban már Edittel
együtt dolgozott több neves
étteremben, aztán jött Cardiff.
De a hátizsákok újra előkerültek: az úti cél újra Ázsia lett.
Ezúttal ugyan más országokba
vitt az út, ám a fő téma továbbra is a gasztronómia maradt.
Majd jött hét év Anglia.
– Többször dolgoztam Michelin-csillagos szakácsokkal
– meséli Tamás. – A Michelincsillagos éttermek nem vonzottak, sokkal inkább a tudás.
Azt a stílust szeretnénk itthon
átadni, amit a külföldi tartóz-

kodásaink és munkáink során
magunkra szedtünk.
Ez pedig a minőségi lazaság. A Mór24-ben használatos
fogalom még a „small plate”,
ami nem azonos a tapasszal,
mégis az utóbbit használják,
mert a small plate még nem
terjedt el Magyarországon.
– Sokat kell mennünk az
alapanyagok után, nem tudunk
egy-két helyről mindent berendelni – meséli Edit, majd
Tamás hozzáteszi: – A változatosság híve vagyok, ezért a
recepteket is sokat variálom,
közben pedig a tökéletességre
törekszem.
Visszatekintve nagy merészség kellett ahhoz, hogy a
Balaton-parton ismeretlen
ízeket kínáljanak, de nem
bánták meg a döntést. A natúrbor is jó húzásnak bizonyult,
annak ellenére, hogy Budapesten kívül kevesen ismerik. A
vendégek eleinte rácsodálkoznak a kínálatra, a kevésbé ismert magyar borászatokra
vagy a francia tételekre, de a
„beavatás” után már szívesen
térnek vissza a palackokért.
– Az eredményhirdetés
előtt egy-két héttel hallottam
a híradásokban, hogy a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület díjakat fog átadni. Meglepődtünk, hogy az egyiket mi
kaphattuk meg, de nagyon
örülünk neki és köszönjük
– tette hozzá Albrecht Tamás.

Mórocz

A turisztikai évadnyitón
Böröcz István, a Balatonfüredi
Turisztikai Egyesület vezetője
elmondta, hogy a balatoni régióban Füred volt a legkedveltebb település. Csaknem 785
ezer vendégéjszakát regisztráltak a városban, aminek a
felét szállodában töltötték a
vendégek. Nagymértékben
erősödött a belföldi vendégforgalom és felértékelődött az
aktív turizmus.
Cserép László, a művelődési osztályvezető tanácsadója hangsúlyozta, hogy a várost

az elegancia és a minőség
jellemzi, ami fontos PR-érték,
mivel a kulturális turizmus
szerepe is egyre meghatározóbb, sokan a rendezvények
miatt érkeznek a városba. Az
osztályvezető komoly fegyverténynek tartja, hogy a Filmszemlének is helyet adhat
Balatonfüred, várhatóan június 9–12-e között. Már dolgoznak az idei Anna-bál megszervezésén, amit július 31-én
szeretnének megtartani. Augusztusban hagyományosan a
borheteket rendeznék meg,

szeptemberben a Filmpikniket
és a Könyv-bor-jazz fesztivált,
a Quasimodo költőversenyt, a
Romantikus reformkor programjait valamint újdonságként
Füreden lesz a SUP-világbajnokság is.
Schmidtné Kositzky Anett,
a Füredkult vezetőjének becslése szerint júniustól várható,
hogy programokat rendezhetnek, de véleménye szerint az
óvatos nyitás még nem a tömegrendezvények ideje lesz.
Az igazgatónő beszámolója
szerint tavaly felére esett vis�sza az intézmények látogatottsága, amik között a Jókai-villa
és a Bodorka volt a legnépszerűbb. Sokan voltak kíváncsiak
a Kisfaludy Színház szabadtéri előadásaira, ezeket idén is
szeretnék megtartani.
A szezonnyitó rendezvény
ideje alatt lehetett szavazni Az
év turisztikai vállalkozója
Balatonfüreden szakmai díjra,
amit ezúttal Horváth Anikónak, a Blaha Lujza utcai Kedves Cukrászda üzemeltetőjének ítéltek oda. Újdonság volt,
hogy ez évben a Balatonfüred
Turisztikai Egyesület elnöksége az év startup vállalkozását is megválasztotta, a díjat a
Mór24 étterem és natúrborbár
kapta. 
Mórocz Anikó

Horváth Anikó az év
turisztikai vállalkozója
Horváth Anikó, a Blaha Lujza utcai Kedves
Cukrászda vezetője
érdemelte ki Az év
turisztikai vállalkozója
elismerést 2020-ban
– jelentették be a
Balatonfüred Turisztikai
Egyesület által szervezett szezonnyitó szavazását követően.
A 104 éves Kedves a város
legrégebbi cukrászdája, jelenlegi üzemeltetői pedig a hagyományos sütemények mellett újra reggelit is szívesen
készítenének vendégeiknek a
járványveszély elmúltával.
Horváth Anikó évtizedeken
keresztül dolgozott a balatonfüredi vendéglátásban, és
mindig is vágya volt egy saját
cukrászda. A nagy múltú füredi Kedves Cukrászda pedig
talán épp arra várt, hogy egy
elkötelezett helybéli költözzön
a pult mögé, aki korábban
maga is sokat vendégeskedett
a Blaha Lujza utcai boltíves
falak között. A nagy találkozás
pillanata öt évvel ezelőtt volt,
a vendégek szeretetéről pedig
mi sem árulkodik jobban, mint
hogy 2020-ban Anikót választották az év turisztikai vállalkozójává.
– Nagyon szeretem a vendégeimet – mondta kérdésünkre Horváth Anikó. – A
beszélgetések, személyes ta-

lálkozások öröme és az igyekezetünk most, úgy látszik,
visszaköszönt ránk. Nem is
gondoltam volna, hogy ilyen
sokan szeretettel gondolnak
ránk mint vállalkozásra.
Horváth Anikó meg akarta
őrizni a Kedves Cukrászda
otthonosságát, és úgy is tekint
a vendégeire, mintha a saját
otthonában látná őket vendégül. – Maga a Kedves Cukrászda egy régi, ikonikus hely.
A belső enteriőr a boltívekkel,
a nosztalgikus berendezésekkel arra inspirált bennünket,
hogy klasszikus és magyar
süteményeket készítsünk:
Esterházyt, Dobost, puncsszeletet vagy Sachert – többen
megdöbbenéssel kérdezik,
hogy nálunk ilyet lehet kapni?
– idézi fel örömmel Horváth
Anikó.

A vendégek nagy kedvence
a sokféle ízben készülő házi
pite, de az új ízek bevezetésére is törekednek. – Tavaly elkezdtünk macaront árusítani,
idén ezt is mi szeretnénk elkészíteni. Megnőtt a reggeliforgalmunk, szeretnek reggelente
leülni nálunk, és a kávé mellé
például egy tojásételt elfogyasztani. Ennek gyorsabb
elkészítése és felszolgálása
fogalmazódott meg bennünk
célként – tette hozzá.
Anikó a fiával, Bujtor Barnával viszi a Kedves Cukrászdát, aki a konyháért, a beszerzésért és a kommunikációért
felel. Mint mondják: sokan
keresik őket, hogy nagyon
hiányzik nekik a cukrászda,
amit az első adandó alkalommal újra szeretnének megnyitni a vendégek előtt.
MA
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Az intézet mint tőkesúly
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Kilenc év után újra önálló intézményként működik a
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. Milyen változást
hozhat ez a gyakorlatban?
Hatékonyabb munkát, esetleg
nagyobb szakmai függetlenséget?
– Nehéz erre most választ
adni. Az biztos, hogy igazgatóként szabadabb kezem lesz,
megújíthatom a profilunkat,
hiszen érzékelhető az elvárás,
hogy nyissunk a társadalom
felé, a korábbiaknál gyakorlatiasabb kutatásokat végezzünk, legyen nagyobb hangsúly a Balaton ügyein. Erre
törekedni fogok, de nem eshetünk át a ló túlsó oldalára sem,
meg kell őriznünk a nemzetközi hírnevünket. Az intézet
alapküldetése adott: egyik fő
feladatunk a magyarországi
limnológiai kutatások nemzetközi népszerűsítése, a másik
pedig a gyakorlati célú Balaton-kutatás. Jelenleg kevés
kutatónk van, 25-en dolgozunk az intézetnél. A minőségi kutatásokhoz és a növekvő
feladatvállaláshoz azonban
több kutatóra van szükség.
Bízom benne, hogy két év alatt
jelentősebben bővülhetünk.
Szeretném emellett, ha a
vízügyi igazgatóságokkal, a
Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal vagy akár a Balaton
Fejlesztési Tanáccsal szorosabb lenne az együttműködésünk. Együtt tudjuk megvitatni a Balatont érintő problémákat és együtt tudunk érvényes
válaszokat adni azokra. Egyfajta integráló szerepünk lehet,
remélem, a szakmai véleményünket egyre több helyen
elfogadják majd.
– Az intézetnek van hírneve, szakmai hitele, ugyanakkor
egyre markánsabban lehet
érzékelni egyfajta társadalmi
elvárást, hogy az intézet ne
csak szakmai körökben kommunikáljon a Balatonról, hanem foglaljon állást a tavat
érintő beruházások, beavatkozások esetében, azaz egyfajta
védőernyő is legyen. Hiteles,
szakmai vélemény megfogalmazásával foglaljon állást a
tavat érintő kérdésekben.
Egyetért?
– Igen, magam is érzékelem ezt az igényt. Az intézetnek nincs hatósági jogköre, ezt

hangsúlyozni kell, de fontosnak tartom, hogy bizonyos
kérdésekre választ tudjunk
adni. Mi csak tanácsot tudunk
adni, vagy erkölcsi kiállást
egy-egy, a Balatont érintő témában, egy szerepvállalást,
leginkább az általános problémákra rávilágítva, illetve védeni a természeti és ökológiai
érdekeket. Meg kell tartani a
Balatont a jelenlegi jó ökológiai állapotában. Minden
egyes beruházáshoz, kikötőépítéshez nem tudunk hozzászólni, de egy általános szakmai véleményt igenis meg kell
fogalmaznunk, ebben szilárdan hiszünk. Bízom benne,
hogy szakmai kiállásunkkal
tudunk segíteni a természeti
értékek megőrzésében. Ilyen
értelemben tőkesúlyként funkcionálhatunk.
– Mit jelent az általános
probléma? A 2019-es balatoni
algásodás, a tavalyi sajkodi
kőszórás vagy éppen a most
napirenden lévő, többmilliárdos projektnek tervezett mederkotrás ide tartozik?
– Igen, úgy gondolom,
ilyen esetekben meg kell nyilvánulnia az intézetnek. Foglalkoznunk kell például azzal,
hogy milyen hatással lesz a
mederkotrás az algaközösségre, a tó táplálékhálózatára. A
kutatók szerint az iszapból
felszabaduló foszfor okozta a
két évvel ezelőtti algásodást.
Ezt a kotrással talán orvosolni
lehet, de ennek hatékonysága
kérdéses.

szint hozzájárul a nádasok
pusztulásához, ökológiai
szempontból a jelenlegi 120
centiméteres vízszintnek nem
látjuk értelmét. Eltérőek az
igények, de muszáj lesz kompromisszumra jutni.
A Balaton kicsiben jól leképezi azt, ahogy az emberiség hozzááll a Földhöz. Egy
ökológiai katasztrófa felé
sodródunk, mindenütt ott vannak az egyre drasztikusabb
jelek, de se az egyének, se a
döntéshozók szintjén nem jelennek meg elég erősen a
környezetvédelmi szempontok, csak sodródunk; az elsődleges szempont a kényelmes
életünk fenntartása.
– Milyen állapotban van a
Balaton? Sokszor elhangzik,
hogy mérete, sekély vize miatt
törékeny tó.
– Az uniós vízminősítési
eljárás szerint a Balaton még
jó állapotban van. Ez a rendszer a vizek ökológiai állapotát határozza meg az egyes
élőlényeken keresztül, a halak,
a makroszkopikus gerinctelen
szervezetek összetétele, a hínárállomány és az algák alapján. A klímaváltozás miatt
persze nem lehet kiszámítani,
milyen változások lesznek,
ezért is tekinthető viszonylag
törékenynek a tó ökológiai
rendszere. Nagyon fontos
lenne, hogy egy elővigyázatossági elvet kövessünk, ne
terheljük tovább a tavat, mert
nem tudjuk, mi lesz a következménye. Most kellene behúzni a kéziféket, stratégiát
felállítani a tó kezelésére, ami
figyelembe veszi több érdek-

csoport és társadalmi réteg
érdekeit. Abban lehet bízni, az
embereknek is fontos, hogy jó
legyen a tó ökológiai állapota.
– Öt évre választották meg
az intézet igazgatójává. Mivel lenne elégedett a ciklus
végén?
– Ha minden tekintetben
meg tudnánk felelni az intézettől elvárt többcélú feladatkörnek. Ökológusként mi
másnak szeretnénk látni a tavat, mint amilyen az most. Az
a vágyálmom, hogy lépjünk
hátrébb a parttól, legyen meg
a szabad tere a víznek, legyen
hullámtér, ne kerítsük körbe
betonnal, ne tegyünk rá zsilipet, legyen a vízszintnek egy
természetes dinamikája.
Mindez persze már nem megvalósítható, de oda kell figyelni arra, hogy a tavat megtartsuk ebben a viszonylag jó állapotában, ezért nem maradt
más: a társadalomnak kell
visszavenni az igényeiből.
Vannak jó példák: szemléletváltozás történt a halgazdálkodásban, a modern tájépítészet
is közeledik a természethez, a
településtervezésnél is szempont már a környezetvédelem,
a természeti értékek megőrzése, sőt helyreállítása, mert a
társadalom egyre nagyobb
hányada érzi úgy, hogy az
emberi jóléthez hozzátartozik
a természetesebb környezet.
Egyre több helyen a civilek is
kiállnak a természeti értékek
megőrzése mellett, például a
csopaki öbölben is meg lehetett állítani a nádpusztítást.
Optimista vagyok, az egyén
és a társadalom szintjén is van
fejlődés, van igény a minőségi
pihenésre, és ez akár találkozhat a természetvédelem érdekeivel is. Pár ezer év még
benne van a Balatonban, elvileg nem kellene aggódni a
tóért. Ha meg tudnánk tartani
a jelenlegi állapotában, akkor
azt mondom, az egy elfogadható kompromisszum lenne.

Martinovics Tibor

város többi vízközeli sétányán
használtakkal.
Mint arról korábban már
írtunk, az önkormányzat megvásárolta az Esterházy strand
melletti nyolcezer négyzetméteres vízparti ingatlant is, így

már készülnek a tervek, hogy
a szezonon kívül összenyissák
a strandokat, így adva lehetőséget arra, hogy Füred keleti
szélétől egészen a Vitorlás
térig végig lehessen sétálni a
MT
Balaton partján.

Erős Tibor: Ha meg
tudnánk tartani a jelenlegi
állapotában a Balatont,
az egy elfogadható
kompromisszum lenne
– A limnológiai intézetet
azzal szokták kritizálni, hogy
több célzott balatoni kutatást
kellene végeznie. Tudják például majd vizsgálni a 2019-es
algásodás okait?
– Kutatásaink sokrétűek és
gyakran pályázattól függők.
Kell emellett egy erősebb
kutatói létszám, hogy jobban
tudjunk fókuszálni a Balatonra. Ha már a 2019-es algásodás
célzott kutatására kérdezett rá,
az bizony elég hirtelen jött.
Mi, kutatók is megdöbbentünk, amikor szembesültünk
vele, hogy a klimatikus változások milyen drasztikusan
érinthetik a Balatont, és több
tényező együttállása milyen
anomáliákat idézhet elő. Most,
hogy szembesültünk ezzel a
problémával, már tudunk rá

A tudományos kutatói pálya állomásai
Erős Tibor 1997-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen okleveles biológusként, egyetemi doktori fokozatát 2005-ben, akadémiai doktori fokozatát pedig
2018-ban szerezte meg. Kutatói pályáját az MTA Magyar
Duna-kutató Állomáson kezdte, majd a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutatóintézet munkatársa volt. A tihanyi
limnológiai intézetben 2005 óta dolgozik, 2011-től a hal- és
konzervációökológiai kutatócsoport vezetője, több évig
pedig az intézet hidrozoológiai osztályának vezetője volt.
Halökológus, elsősorban a gyakorlati természetvédelemmel, a vízminősítési rendszerek fejlesztésével foglalkozik.
Rendszeres államvizsgáztató a Pannon Egyetemen, számos kutatási pályázatban vett részt vezető kutatóként.
Főszerkesztője a Fundamental and Applied Limnology és
szerkesztője a Journal of Applied Ichthyology szaklapoknak. Több szakmai díj birtokosa, a környezettudományi
kutatásai elismeréseként 2012-ben az MTA Bolyai Plakettjében, 2018-ban főtitkári elismerésben részesült.
Öt évre nevezték ki a limnológiai intézet igazgatójává.

célzottan figyelni, és igen,
végzünk ilyen irányú kutatásokat. De természetesen problémát jelent, hogy a klímaváltozás kiszámíthatatlan jelenségeket idézhet elő, nehezen
lehet rájuk felkészülni.
– A korábbi igazgató, Jordán Ferenc megítélése elég
ellentmondásos, de azt nem
lehet elvitatni tőle, hogy a
balatoni beruházások ütemét
és jellegét néhányszor elég
erősen kritizálta. Az intézmény
igazgatójaként feltehetőleg
konfrontálódnia kell majd. Mit
gondol, az élesebb helyzetekben ki tud majd állni a nem
feltétlenül népszerű szakmai
érvek mellett?
– Számos érdeket és igényt
kell figyelembe venni a Balatonnál, a tó sokféle társadalmi
funkciót lát el, ráadásul az
egyes érdekcsoportoknak a
maguk szempontjából sokszor
igazuk is van. Mi is egy szempontot képviselünk ebben a
nagy halmazban: az ökológiai
érdekeket. Be kell látni a fejlesztőknek és a döntéshozóknak, hogyha az unokáink
számára meg akarjuk őrizni a
tavat, akkor az intézet érveit
muszáj figyelembe venni.
Kutatóintézetként nem lehetünk ott minden beruházásnál,
ez nem feladatunk, nem vagyunk döntéshozók, de van
néhány dolog, amiért határozottan ki kell állnunk. Az
egyik ilyen, hogy nem csökkenhet tovább a tó nádállománya. Ebből nem engedhetünk.
Ezért is kezdeményezünk
szakmai vitát a tó vízszintjével
kapcsolatban is. A magas víz-

Vízparti élmények egész évben
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Balatonfüred az egyik
legrégebbi fürdőváros, így a
régi korok vízparti aktivitásait szeretnénk a parkban felidézni. Minden korosztályra
gondoltunk, amikor megterveztük a kreatív fövenypartot.
Lesz lengőhinta, a Vitorlás
térihez hasonló járható vízjáték, egy óriás homokozó, fapalló jellegű ösvényekkel keretezve és tagolva, reményeink szerint nem csak gyerekek
számára. A park szélein nagy
táblákra a régi korok fürdőzéseit idéző fotók kerülnek. Az
Aranyhíd sétányhoz közeli
sávban játszóteret alakítunk

ki, vízparti hangulatú mászóelemekkel, de a szívkórház
közelsége miatt speciális kültéri fitneszparkot is létesítünk.
A pihenőparki jelleg miatt
nagyobb számban terveztünk
nyugágyakat, fa köré építendő, fából készült pihenőfelületet, de kerékpártárolókat is
elhelyezünk – sorolja Wallner
Krisztina, aki szerint a Brázay
park egy új vízparti élményt
ad majd a városlakóknak és a
turistáknak egyaránt.
A park kialakítása mellett
megújul az Aranyhíd sétánynak ez a szakasza is, itt a
burkolatok és utcabútorok
jellege megegyezik majd a
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Idegenhonos kagylóból haltáp
Mire jó a kagyló, ha
nem balatoni? – erre
a kérdésre keresték
a választ a tihanyi
limnológiai intézet
munkatársai. Az eredmény komoly reményekkel kecsegtet: kiderült,
hogy két idegenhonos
kagylóból kiváló minőségű haltáp készíthető,
kellemes mellékhatásként pedig még a víz is
tisztább lehet.
Kutatási eredmények bizonyítják, hogy kiváló minőségű
haltáp készíthető abból a két
idegenhonos kagylóból, ami
mára nagy mennyiségben található a Balatonban. Ezek a
vándorkagylók és a kvagga
kagylók. Mivel a tenyésztett
édesvízi ragadozókat a kannibalizmus elkerülése végett
csak tengeri táplálékkal szabad etetni – ami egyre drágább
és szennyezettebb –, ezért
gazdasági szempontból sem
elhanyagolható a tihanyi
limnológiai intézet tudományos felfedezése.
– Ezek a kagylófajok évtizedekkel ezelőtt épültek be a
tó táplálékláncába, úgynevezett invazív fajok, és fontos
szerepet töltenek be az anyag-

A vándorkagylók
és a kvagga kagylók
tömegesen kitelepülnek
a szilárd felületekre, akár
25–30 ezer darab is lehet
belőlük négyzetméterenként
forgalomban – mondta Balogh
Csilla, az ELKH ÖK BLI tudományos munkatársa. – Nemkívánatosak, de együtt kell
velük élnünk. Tömegesen kitelepülnek a szilárd felületekre, akár 25–30 ezer darab is
lehet belőlük négyzetméterenként. A lárvájuk jóformán az
egész év során milliószám

úszkál a vízben. Az eltávolításuk tehát lehetetlen vállalkozás lenne, ezért kezdtünk
gondolkodni a hasznosításukon. Az elsősorban algát fogyasztó kagylókról kiderült,
hogy alkalmasak lehetnek
haltápnak, főként azért, mert
könnyen begyűjthető, feltelepíthető élőlények, és mester-

séges körülmények között tenyészthetőek.
A kutatás során sikerült
összeállítani egy zárt rendszerű táplálékláncot, aminek a
végeredménye egy igen magas
fehérjetartalmú és kiegyensúlyozott haltáp lett. – Létrehoztunk egy alga- és kagylótartalmú recirkulációs nevelőrend-

szert, ahol több algafajt is kipróbáltunk – meséli Balogh
Csilla. – A legalkalmasabb
alga képes volt a kagyló
anyagcseretermékén is szaporodni, ami külön örömre adott
okot. Arról nem is beszélve,
hogy ez az alga-kagyló rendszer biológiai szűrőnek is bizonyult: a haltenyésztő elfolyó

vizét tisztította, a kagyló pedig
újra felhasználta a hasznos
anyagokat.
Balogh Csilláék kidolgozták a kagylóhús és a héj elválasztásának a technológiáját is.
A kutatók által kidolgozott
tenyésztés szigorúan zárt
rendszerben zajlik, kimondottan odafigyelve arra, hogy a
kagyló vagy annak lárvája
onnan ne kerüljön ki. A gyakorlati alkalmazás ugyan még
várat magára, de a lényeg,
hogy a kagylóliszt minden
tekintetben képes kiváltani az
egyre drágább és gyengébb
minőségű tengeri hallisztet.

Mórocz Anikó

Közösségi célokat is szolgál majd a tájház
A Balaton-felvidék
jellegzetes épülettípusát
idéző parasztházból
készül tájház Arácson.
A Lóczy Lajos utca
101-es szám alatti épület
korábban magántulajdonban volt, és autószerelő műhelyként használták. Az önkormányzat ötvenmillió forintos forrásból teljesen
felújítja a nádfedeles,
tornácos házat, és
várhatóan nyártól már
tájházként lesz látogatható.
Az 1783-as úgynevezett
első katonai térképen már
beépítettként szerepel a mai
Lóczy Lajos utca 101. körüli
terület, ami azóta is folyamatosan lakott volt. A szakirodalom általános vélekedése szerint az utca felőli ház az idősebb, a végfalához csatlakozó
másik épület pedig jól mutatja
a XVIII. századi Arácsra jellemző térszerkezet, a közös
udvar sajátos típusát.
A nyeregtetős, alápincézett,
náddal fedett ház egy hosszú,
lejtős szalagtelek szélén, az
utcafrontra merőlegesen helyezkedik el. Az utcai homlokzaton ablakok voltak, amiket
a modernizálás jegyében később megszüntettek. Korabeli
fényképek tanúsága szerint a
bejárati ajtóhoz az épületre
merőlegesen vezetett fel a
lépcső, helyiségeit a népi építészet jellegzetességei szerint
alakították ki. Az épület korára a dongaboltozatos pincéjében található ácstok alapján
lehet következtetni, amiben

magából az ajtólapból kifaragott tengelyt befogadó persely
van.
Építészetileg kétségkívül a
ház legfontosabb része a szabadkéményes konyha, archaikus hatást keltő kosáríves hevederívvel és árkádívvel. A
nyílászárók tekintetében a
szénapadlás szintén értékes,
archaikus ácstokja érdemel
figyelmet. Az épület mai arculatát mindazonáltal az a XX.
század elejére datálható átalakítás határozza meg, aminek
során az első szoba udvar felőli oldalán nyitottak új ablakot, megnagyobbították a
konyha előterének ablaknyílását, és új ablakszerkezetet
építettek be.
Az új arculatnak – ami egy
arácsi kisnemes lakóhelyének
minőségére vet fényt – értékes
sajátossága az a tömegforma,
amivel az épület a terep lejtéséhez igazodott: egy ajtóval

megnyitott fél szinttel kiegészítve növelte a tömeghatást
és gazdagította az épület udvar
felőli megjelenését. E meghatározó arculat létrejöttének
vesztese a hátsó lakóház volt,

aminek első szobája esett áldozatául a korabeli bővítésnek, de a megmaradt hátsó
rész teljes értékűen idézi fel a
Balaton-felvidék jellegzetes és
archaikus épülettípusát, az

íves nyílással áttört, tornácpilléres parasztházat a XIX.
század elejéről.
Egy 1970-es évekbeli leírás
szerint az ősi formát magán
viselő kőpilléres, mellvédes,

két helyiségből álló épület
utcai ablakai már be voltak
falazva, és egy szép gazdasági
rész tartozott hozzá. Az épület
magántulajdonban volt, autószerelő műhelyként használták, a füredi önkormányzat
pedig 2011-ben megvásárolta,
hogy ott a felújítást követően
tájházat hozzon létre.
A teljes körű felújítás 2020
nyarán kezdődött. Ennek keretében a szerkezetileg megerősített épület kívül-belül
megújul, és várhatóan ez év
májusára el is készül. Az átadást követően az önkormányzat közösségi feladatokat is
ellátó, a paraszti életformát
bemutató tájházat alakít ki az
épületben.
A felújítási költségek fedezetére összesen 31 millió forintos támogatást sikerült elnyerni, amihez a városi képviselő-testület 19 milliós önrész
biztosítását vállalta. 
MA
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Kiírták a pályázatot
Dallal is lehet jelentkezni a Quasimodo költőversenyre
Kiírták a pályázatokat
a több évtizedes hagyománnyal bíró Salvatore
Quasimodo balatonfüredi költőversenyre.
A kortárs vers mellett
idén dallal is lehet jelentkezni, illetve újdonságként Az én versem
címmel a középiskolásoknak külön megmérettetést hirdettek. A díjnyertes alkotásokat az
ez év szeptemberében
rendezendő irodalmi
fesztivál keretében
mutatják majd be.
A Nobel-díjas Salvatore
Quasimodo 1961-es balatonfüredi tartózkodása emlékére
1992 óta évről évre megrendezett költőverseny a magyar

irodalmi élet neves eseménye,
amelyet az olasz kulturális élet
is számon tart. A költőversenyre több száz magyar és
külföldi pályázat érkezik minden évben, amelyek közül
szakmai zsűri választja ki a
legjobbakat.
Balatonfüred önkormányzata – mint a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa program partnere
és a költőverseny közalapítványa – ebben az évben is meghirdeti a XXIX. Salvatore
Quasimodo verspályázatot a
Salvatore Quasimodo Emlékdíj elnyerésére.
A verspályázaton kettő,
magyar nyelvű, nem publikált
költeménnyel lehet részt venni, amelyeket 2021. június
25-ig várnak a szervezők.

Ötven éve
város
Balatonfüred
Küldjön fényképet (diát)
a városi gyűjteménybe!
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1971. április 25-ével Balatonfüredet várossá nyilvánította. Az 1971es várossá nyilvánítás eseményéről,
ünnepségeiről számos fotó készülhetett, került a családi fényképalbumok
lapjaira.
Kérjük, hogy a jeles eseményről készült és birtokában lévő felvételeket
(fénykép, dia, negatív) juttassa el vagy
digitálisan küldje be városi közgyűjteményünkbe. (A képeket szívesen
beszkenneljük, az eredetit visszajuttatjuk a képtulajdonos részére. A képek
kiállításainkon, kiadványainkban való
esetleges felhasználására az ajándékozó engedélyével, nevének feltüntetésével kerül sor.)
A képek digitálisan beküldhetők:
pmiklostamas@furedkult.hu
A képek munkanapokon
leadhatók szkennelésre:
Tel.: (+36)30/146-4162
Városi Helytörténeti Gyűjtemény,
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
Az ünnepi évfordulóra készülve
köszönettel várjuk
1971-es fényképeit.

A költőversenyhez jeligés
dalpályázat is kapcsolódik, a
minimum négyperces kamarazenekari zenemű szövegéül
választható bármely kortárs
magyar vers, mely a Quasimodo költőverseny elmúlt 27
évében díjazott volt. A zsűri
által legjobbnak ítélt versek és
zeneművek a szeptemberi
irodalmi fesztiválon elhangzanak majd.
Először a költőverseny
történetében a középiskolások
számára külön pályázatot írtak
ki. Az én versem című megmérettetésre a diákok kedvenc
magyar költőjük egyik verséhez készíthetnek filmetűdöt. A
zsűri által legjobbnak tartott
pályázók a költőtalálkozó
keretein belül az ország kiemelkedő színművészei és

költői részvételével szervezett
irodalmi táborban vehetnek
részt.
A tervek szerint az irodalmi
fesztivál keretében a váratlanul elhunyt Kossuth-díjas író
és költő, Szőcs Géza (1952–
2020) tiszteletére emléktáblát
avatnak a balatonfüredi Pantheonban.
Szőcs Géza Balatonfüredet
második otthonának tekintette, elkötelezett támogatója volt
a város kulturális életének,
többször volt társszervezője,
fővédnöke a Quasimodo költőversenynek. „Az élet szebb,
mint amilyen hosszú” – áll
majd az emléktáblán.
A több évtizedes múltra
visszatekintő, rangos nemzetközi költőtalálkozó már az
elmúlt évben a költészetet és

Salvatore Quasimodo (1901–1968)
az irodalmi rövid műfajokat
felkaroló többnapos fesztivállá bővült, és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa projekt keretében
való együttműködésnek köszönhetően 2021-ben még
szélesebb körben ismertté
válhat és kiteljesedhet. A szervezők hisznek benne, hogy az

emberi életeket, a társadalom
épségét veszélyeztető világméretű járvány idején a költészet és az élet ünnepe reményt
és erőt adhat.
A részletes pályázati kiírás
Balatonfüred hivatalos honlapján, a balatonfured.hu oldalon olvasható.
Martinovics Tibor


Nemzetközi sikert arattak
a fiatal ütőhangszeresek
„Valamikor részese voltam
már egy hasonló szituációnak.
Akkor négy fiatal ütőhangszeres muzsikus lépett ki
mindent elsöprő lendülettel a
magyar, majd röviddel azután
a nemzetközi zenei élet pódiumára. Nyomukban forgószél
kerekedett, és egy új fejezet
nyílt a magyar kamarazene
történetében 36 évvel ezelőtt... Igen, az Amadindáról
van szó. Most pedig egyszerre csak megjelenik három fiú
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának műhelyéből” (tanárok: dr. Szabó István
és Szalai Tamás), „és mintha megismétlődne a történelem! A Tan-BorEn Ütöstrió
– déjà vu”.
Az Erkel Ferenc- és Széchenyi-díjas zenetörténész,
Batta András írta egy éve
ezeket a sorokat a TanBorEn
Trió első önálló koncertje
előtt, ami a Budapest Music
Centerben lett volna, azonban a járvány miatt sajnos elmaradt.
Batta András a TanBorEn
Triót az Amadinda gyermekének nevezi, „mert abból a
mozgalomból emelkedik ki az
együttes, amit az Amadinda
épített fel. Amúgy meg: immár az Amadinda is iskolája
a TanBorEnnek, felsőfokon”.
A zenetörténész véleményét
olvasva nem lehet véletlen,
h o g y a Ta n B o r E n Tr i ó
pandémia előtti egyik utolsó
szereplése az Amadinda
Ütőegyüttessel valósult meg,
még tavaly februárban a Zeneakadémián.
Azóta a vírushelyzet miatt
a TanBorEn Triónak is sok
koncertje elmaradt. Ezek közül egyik volt a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolába szervezett est is a zene
világnapján. (Az együttes
egyik tagja, Madaras Zoltán
évekig a zeneiskola tanulója
volt.)

kép

Ütős produkcióval rukkolt elő a Tan-BorEn Ütöstrió 
Steguráné Ormándi Barbara, a zeneiskola intézményvezetője biztosította a fiúkat,
hogy a járvány elmúltával az
elmaradt koncertet bepótolják
majd.
A jelenlegi helyzetben az
előadóművészek számára
leginkább az online tér nyújt
lehetőséget arra, hogy megmérettessék a zenei tudásukat. A
TanBorEn Trió a közelmúltban két nemzetközi zenei
versenyre is benevezett: Az
egyik a Danubia Talents
Nemzetközi Zenei Verseny, a
másik pedig az International
Moscow Music Online
Competition volt.
Mindkettőt novemberben
írták ki rendkívüli formában
és szigorú követelményekkel:
az elkészített videók a legismertebb videómegosztó platformra csak úgy kerülhettek
fel, ha azokon az arc, a kéz
és a hangszer egyértelműen
kivehető volt, és a zenei játék
egy rögzített kameraállásból

lett felvéve, vágatlanul. Mindkét verseny nemzetközi zenei
verseny volt, nemcsak a versenyzők, hanem a zsűri szempontjából is. Az európai uniós
és unión kívüli országok mellett Kína, Oroszország, Japán
és Hongkong is képviseltette
magát.
A TanBorEn Trió a Danubia Talentsen a kamaraezenei kategória legidősebb korcsoportjában indult. Ebbe a
korcsoportba tizenhat formáció nevezett, a magyarokon
kívül lengyel, olasz, osztrák,
orosz és japán kamaramuzsikusok is.
A maximálisan adható száz
pontból a nemzetközi zsűri
95,5 pontot adott a TanBorEnnek, így a korcsoportjukban ők lettek a legmagasabb
pontszámmal az elsők. A trió
tagjai – Madaras Zoltán, Kerek Csombor és Tóth Levente
– a decemberi eredményhirdetéskor névre szóló oklevelet
kaptak.

Fotó: Molnár Mónika

A Nemzetközi Moszkvai
Zenei Online Versenyen a
kamarazene kategóriában a
benevezett formációk száma
húsz fölött volt, közülük a
TanBorEn végzett az első
helyen. A nemzetközi zsűri
ezen a versenyen 250 euró
fődíjat is kihirdetett, melyet az
összes kategóriából induló
versenyzők közül csak egy
nevező kaphatott meg.
A közel száz nevező közül
a fődíjat a TanBorEn Trió
nyerte el. Így nemcsak a saját
kategóriájukban lettek az elsők, hanem az International
Moscow Music Online Competition abszolút győztesei
címet is elnyerték az azzal járó
oklevéllel együtt.
Korábban – még a Kamara
Virtuózok egyik adásában –
Batta András három, de ütős
szóval fogalmazott az
ütősegyüttesről: „Figyelem,
fegyelem, kegyelem” , mondta a zenetörténész a sikeres
TanBorEn együttesről. BFN
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A város első hónapja: 1971. május
Összeállításunkban a városavatás hónapjának,
1971 májusának az ünnepléstől a mindennapi életre
kiterjedő, érdekes helyi eseményeit, történéseit
villantjuk fel korabeli híradások közreadásával.

Itt a tavasz. Éljen május 1-je!
(május 1.)

A nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap
olyan hivatalos állami munkaszüneti nap volt ekkor, amelyen
a dolgozók felvonulással, virslivel, sörrel, majálisprogramokkal
„köszöntötték” a munkások által elért gazdasági és szociális
vívmányokat.
„Legifjabb városunkban 1300-an gyűltek össze május elseje
köszöntésére. Az ötventagú elnökségben ott voltak a város
társadalmi és politikai vezetői, a környező üzemek, intézmények, a szívkórház dolgozói. A népes hallgatóság előtt Pribék
Istvánné, az SZMT titkára tartott ünnepi beszédet, melyben
köszöntötte az ifjú város lakosságát, méltatta az utóbbi néhány
évben végbement fejlődést, és sok sikert kívánt Balatonfüred
dolgozóinak.
Az ünnepség után vidám majális kezdődött a kiserdőben. A
sportpályán fejelőbajnokságot vívtak, kézilabda-mérkőzést
játszottak, a céllövöldék előtt fiatalok és idősek versenyeztek:
ki a jobb célzó? És sokan ültették fel gyermeküket az itt-ott
néha füstölgő körhintára. Derűs, hangulatos volt az ünnep, hiába borult be az ég.” (Napló, 1971. május 4.)



Fotók: a Pálffy család gyűjteményéből

Balaton(füred)i turisztikai
idénynyitás (május 1-2.)

1971. május hónap első két napja hétvégére esett, s turisztikai idénykezdésként erre az alkalomra időzítették a balatonfüredi Marina Szálló megnyitását is. A szezonkezdés azonban a
borús idő miatt eléggé visszafogottra sikeredett.
„Mintha a májust akarták volna köszönteni, április 30-án a
két „nagyszálló”, a Marina és az Auróra is megnyitotta kapuját
a vendégek előtt. De úgy tűnik, hogy hiába volt a szállodaipar
gesztusa – az időjárás még nem nyitott zöld utat a jó időnek…
Jól jártak a Marina vendégei, hiszen a szálloda már teljes üzemre készült, s így közel háromszáz fős személyzet látta el az alig
több mint száz vendéget. Mint a szálloda igazgatója, Aczél
György elmondta, a szobafoglalások szerint egy héttel eltolódott
a 380 szobás hotel igazi nyitása, hiszen e hét végére már telt
ház várható. Igaz, ebben nem kis szerepet játszanak a Balatonfüreden május 8-9-én megrendezésre kerülő országos fodrászverseny résztvevői és vendégei is…” (Borús nyitány, Napló,
1971. május 4.)

Külföldi szakszervezeti vezetők
a szanatóriumban (május 2.)

Május elején tartották a fővárosban a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) XXII. kongresszusát. A hazai szakszervezeteket összefogó és irányító testület nagyszabású rendezvényére érkezett külföldi delegációk résztvevői Füredre is ellátogattak.
„Vasárnap megyénkbe látogattak a SZOT ma kezdődő kongresszusára hazánkba érkezett külföldi szakszervezeti delegációk képviselői. A vendégeket elkísérte útjukra Kiss Károly, a
SZOT alelnöke és a SZOT nemzetközi osztályának vezetői is.
Szabó Kálmán, az SZMT vezető titkára Siófokon csatlakozott
a delegációhoz, ahonnan hajóval keltek át a Balatonon, s Tihanyban értek partot. A rossz idő miatt kissé ugyan megváltozott a program, elmaradt a tihanyi körséta, de ez lehetőséget
teremtett arra, hogy Balatonfüreden, a SZOT-szanatóriumban
– dr. Burján Imre igazgató főorvos üdvözlő szavai után – Szabó
Kálmán tájékoztassa 50 ország 120 küldöttét megyénk szervezett munkásainak életéről, helyzetéről, feladatairól…” (A SZOT
XXII. kongresszusának külföldi vendégei Veszprém megyében,
Napló, 1971. május 4.)

Postai kézbesítő kerestetik (május 4.)

A Magyar Posta helyi hivatala eközben kézbesítőket keresett
jó fizetéssel.
„Balatonfüred 2. számú Postahivatal kézbesítőket vesz fel.
Jelentkezés a hivatalvezetőnél. Kereset 2000 Ft felett.” (Napló,
1971. május 4.)

Városi tanács vb alakult
Balatonfüreden (május 5.)

E szerdai napon alakult meg Balatonfüred város irányító
testülete, a városi tanács, és választotta meg a 11 tagú végrehajtó bizottságát és tanácselnökét dr. Pálffy Károly személyében,
valamint nevezték ki Szalai Lászlót a végrehajtó bizottság titkárává.

A városalapító oklevél hivatalos átadása

Pálffy Károly tanácselnököt virággal köszönti egy úttörő

„Tegnap hangzott el először hivatalosan Balatonfüreden, a
SZOT színháztermében. Fejes József korelnök így nyitotta meg
az ünnepi ülést: – Tisztelt városi tanács!
A nagyközséget április 25-ével az Elnöki Tanács városi
rangra emelte. Az alakuló ülést tegnap tartották, melyen megjelent Tóth István, a megyei pártbizottság titkára, dr. Radnóti
István országgyűlési képviselő, a Badacsonyi Állami Gazdaság
igazgatója, Slamovics Zoltán rendőr ezredes, a megyei rendőrfőkapitányság vezetője, a megyei párt-vb tagjai; dr. Hardy
Zoltán, a megyei tanács vb titkára és Molnár Géza a Minisztertanács Tanácshivatalának képviseletében.
Kaszás Gyula, a városi választási elnökség elnöke beszámolt
a választások eredményéről, majd megválasztották az ügyrendi
bizottságot, melynek elnöke Fejes József lett. A tanácsülés
ezután 11 tagú végrehajtó bizottságot választott, melynek tagjai
lettek: dr. Pálffy Károly, Fazekas Lajos, Szalai László, Mixtay
László, Róth András, Bertók Zsigmond, Bálint Jánosné, Szabó
István, Dóka Emánuel, dr. Barcza István, Bugsch Éva. A Balatonfüredi Városi Tanács elnöke dr. Pálffy Károly, elnökhelyettese Fazekas Lajos lett. A tanács Szalai Lászlót nevezte ki a
végrehajtó bizottság titkárává.
Ezután dr. Pálffy Károly tanácselnök átvette az ülés vezetését és megtartotta programbeszédét. „Úgy érzem, nem lehet
szebb feladatunk, mint új városunk fejlődésének megalapozása,
jelenének egyre szebbé, vonzóbbá tétele” – mondotta többek
között. Fiatal városunk tanácsát a megyei pártbizottság és tanács
nevében Tóth István köszöntötte. „A városi rang kötelez –
mondta –, ezért Balatonfüred tanácsának tagjai kétszeresen is
elkötelezettek lesznek: a közösség megbízásából és közéleti
tevékenységük párosul azzal, hogy egy város jövőjének kialakításán kell fáradozniuk. Arra a kérdésre pedig, hogy mit kell
tenni, mi legyen tevékenységük vezérfonala, az új város lakói,
az egész ország népe egyértelmű, világos feleletet adott a választások napján.” Az eskütétel és a bizottságok megválasztása
után úttörők köszöntötték a városi tanácsot. Gudics Judit pajtás
Balatonfüred fiataljai nevében szólt, és a kíséretében lévő úttörők virágcsokrokat nyújtottak át a végrehajtó bizottság tagjainak.
Balatonfüred város tanácsa Dóka Emánuel, a Hazafias Népfront
városi bizottságának titkára javaslatára jelölte, majd titkosan
megyei tanácstagnak választotta meg Slamovics Zoltánt és dr.
Kaiser Gézát. (Napló, 1971. május 6.)

Gáldonyi Béla és Kovács József közös írásukban, Vida András
fotóival mutatták be az új várost. Összeállításukban megszólaltatták Fazekas Lajos tanácselnök-helyettest, Varga Ottót, a
Balatonfüredi Áfész elnökét, dr. Barcza Istvánt, az Állami
Szívkórház igazgatóhelyettesét, Bugsch Évát, a Bem általános
iskola tanárát, Simon Károlyt, a MHD balatonfüredi gyáregységének főmérnökét, Kiszely Pál gimnáziumi tanárt és Rosta
Sándort, a Balatonfüredi Idegenforgalmi Hivatal vezetőjét. Az
összeállításból közlünk részleteket.
„A századforduló után még csak 3000 lakosa volt Fürednek.
Az 1960-as népszámláláskor 7561 füredit írtak össze, és tavaly
9549 személyt találtak az összeíró biztosok. A fejlődés gyors
(Balatonfüred egyike a legdinamikusabban fejlődő településeinknek), és 1980-ra várható, hogy lakóinak a száma megközelíti a 14 ezret. Még szembetűnőbb a változás, ha a lakások
számát hasonlítjuk össze. Tíz évvel ezelőtt 2082, tavaly pedig
már 3085 lakást tartottak nyilván a tanácson, s ezek többsége
2-3 szobás. (...)
Balatonfüred jellegét elsősorban az Európa-hírű Állami
Szívkórház határozza meg, mely 22 évvel ezelőtt alakult 136
ággyal, hét orvossal. Ma 800 ággyal állnak a szívgyógyászat
szolgálatában. Az ápolási napok száma eléri a negyedmilliót,
és 33 orvos, 400 alkalmazott gondoskodik a korszerű gyógyászati módszerek alkalmazásáról. (...)
Ezért döntött úgy az Elnöki Tanács, hogy a városi rang mellé Balatonfüred megkapja a gyógy jelzőt. Sőt, kiegészítették az
üdülőhely meghatározással. A kettő szorosan összefügg egymással. (...)
Szeretem ezt a várost, mert olyan lakói vannak, akik szívesen
segítenek, első szóra jönnek, és tesznek is valamit városukért.
A társadalmi munkában elsők, a pénzt sem sajnálják, ha a gyermekeikről van szó. (...)
Mivel a hajógyár fejlődésével párhuzamosan egyre inkább
Balatonfüredről kerültek ki munkásaink, így valami szerepünk
nekünk is volt abban, hogy ez az egyébként szép fekvésű település várossá érhetett. (...)
Nemcsak itt dolgozom, de itt is születtem. Nagyon szeretem
ezt a – most már mondhatom – várost. Én úgy tapasztaltam, az
itt élő fiatalok örömmel vették a városi rangra emelkedést.
Érzik, hogy ezzel jobb lehetőségek nyílnak számukra is. (...)
Én azt hiszem, legelső feladata a város vezetőinek és a tanácsnak, hogy tervszerű, a helyi lakossággal megbeszélt városrendezési tervet készítsünk. (...)
E rövid áttekintés is jól érzékelteti, hogy Balatonfüred új
fejlődési korszak előtt áll. Minden 1ehetősége megvan arra,
hogy szép, modern központja legyen a Balaton északi partjának.” (Napló, 1971. május 7.)
(Folytatás a következő oldalon.)

Az ünnep reggelén (május 7.)

A Napló című megyei napilap Balatonfüred várossá avatásának reggelén többoldalas összeállítással jelentkezett. Címlapján fényképet közölt „Balatonfüred a virágok és a fák városa,
sétányokkal a Balaton-parton” képaláírással, a 4. oldalon pedig
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Az ünnepélyes városavatás
nagy napja (május 7.)

Balatonfüred az ország első gyógy- és üdülővárosa címmel
tudósított a megyei lap a városalapító oklevél pénteki hivatalos
átadási ünnepségéről.
„Már az elmúlt napokban is, de tegnap különösen érezhették
a Balatonfüreden járók, hogy valami feszült készülődés lázában
él a Balaton-parti település. Városavató ünnepségre készülődtek
a balatonfüredi emberek. Tegnap az avatóünnepséget megelőzően már a kora reggeli órákban embercsoportok verődtek
össze a SZOT-szanatórium előtti téren, hogy tanúi lehessenek
a vendégek érkezésének.
A budapesti vendégeket megyénk párt és állami vezetői –
köztük Tóth István, a megyei pártbizottság titkára, dr. Debrőczi
Tibor, a balatonfüredi szívkórház igazgatója, dr. Radnóti István,
Balatonfüred országgyűlési képviselője, Slamovics Zoltán
megyei rendőrfőkapitány, a megyei párt vb tagjai; Vándor József
és István János, a megyei tanács vb elnökhelyettesei és dr.
Hardy Zoltán, a megyei tanács vb titkára, valamint az új város
vezetői – fogadták.
Az ünnepi tanácsülésre – amelyen részt vettek Veszprém
megye szinte valamennyi városának párt és tanácsi vezetői – a
SZOT-szanatórium színháztermében került sor.
A Himnusz hangjai után Dobák Lajos, a veszprémi Petőfi
Színház művésze szavalta el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez
című költeményét. A városavató ünnepi tanácsülést dr. Hardy
Zoltán, a Veszprém megyei Tanács VB titkára nyitotta meg. (...)
Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a
magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese
bevezetésként a párt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és
a kormány nevében köszöntötte az ünneplő balatonfüredieket.
Ezután településeink urbanizálódásának jellegzetességeivel
foglalkozott. (...)
Balatonfüredet lendületesen fejlődő korunk újra felfedezte,
,
és a Balaton-rajongók
igazi örömére az északi part afféle fő,
városává avatta. (...)
Beszédének befejezésekor Fehér Lajos lendületes és fáradhatatlan városépítő munkára szólította fel a balatonfüredieket,
és átadta dr. Pálffy Károlynak, a városi tanács elnökének a
népköztársaság Elnöki Tanácsa megbízásából azt az oklevelet,
amely elrendeli és megörökíti Balatonfüred várossá nyilvánítását.” (Napló, 1971. május 8.)

Híradások Balatonfüred
várossá avatásáról (május 8.)

Balatonfüred várossá nyilvánításának ünnepi eseményéről
az országos lapok és az MTI híre alapján elvétve néhány megyei

BALATONFÜREDI NAPLÓ

lap is beszámolt. Azonban a korszak vezető – és egyben az
MSZMP hivatalos – napilapjában, a Népszabadságban erről
nem olvashatunk.
„Az ünnepség résztvevőit dr. Hardy Zoltán, a Veszprém
megyei tanács titkára köszöntötte, majd Fehér Lajos mondott
beszédet. Hazánkban a felszabadulás óta 30 települést fejlesztettek várossá – mondotta. – Sorrendben 79.-nek Balatonfüred,
a magyar tenger klasszikus üdülőhelye, sok történelmi és irodalmi emlék hordozója, méltán lépett a magyar városok sorába. (...)
Balatonfüred, amely részleges közigazgatási központ szerepet tölt majd be, az átlagosnál jóval nagyobb részt kap a beruházásokból. A tanácsi költségvetésen kívül mintegy 300 millió
forintra becsülhető az az összeg, amelyet a különböző tárcák,
vállalatok, intézmények és magánépítkezők a gyógy- és üdülőváros fejlesztésére fordítanak. A tervfeladatok között első helyen
szerepel az új városközpont megépítése és a téli üdülési feltételek megteremtése.” (Várossá avatták Balatonfüredet, Magyar
Nemzet, 1971. május 8.)

Füredi „városlakók” A Hét
televíziós műsorában (május 9.)

Az ország lakossága Balatonfüred nagy pillanatáról, a várossá avatásról nem is az újságokból értesült igazán, hanem a
Magyar Televízió közkedvelt, A Hét című magazinműsorából
és a szerkesztőség által készített füredi riportmontázsból.
„Ezen a hétvégén a televízió A Hét című műsora többet jelentett a megszokottnál. Szepesi György interjúja Szurdi István
belkereskedelmi miniszterrel és Füred város köszöntése elsősorban megyénknek szólt.
Az interjú, bár alapkérdése a magyar idegenforgalom volt,
lényegében Balatonfüred idegenforgalmával foglalkozott. Mit
lehetne tenni az immár világhírű üdülőhely további fejlesztéséért? Hogyan alakíthatjuk ki a külföldieknek és hazaiaknak
egyaránt megfelelő árainkat? Mit tehetünk a hozzánk érkező
vendégek szórakoztatása érdekében?
A felmerült kérdésekre nem kaptunk, nem kaphattunk befejezett választ – de az a tény, hogy füredi idegenforgalmi gondjaink ilyen fórumon kerültek megvitatásra, azt jelenti: hamarosan konkrét tervekről, talán már az új Füred szállodáról is adhatunk hírt.
Szurdi István állást foglalt a luxusszállók árai és a hazai
kereslet évek óta tartó vitájában is. A luxusszállók luxusigények
kielégítésére szolgálnak, úgy is tervezték őket, ám ugyanakkor
több gondot kell fordítanunk a motelek, kempingek fejlesztésére – mondta a miniszter. S ez egyben megyei idegenforgalmi
szerveink további feladatait is jelenti.
Füredhez kapcsolódik, s egyben az idegenforgalomhoz is A
Hét kedves gesztusa: Balatonfüred várossá nyilvánításának
riportmontázsban való köszöntése.” (Balogh–S. Boda: Ilyen a
háború? Napló, 1971. május 11.)

Magyar „figarók a szorítóban”
– országos fodrászverseny Füreden
(május 9-10.)
Az újdonsült város első nagyszabású rendezvénye az országos szövetkezeti fodrászverseny volt, amelyre az ország egész
területéről érkeztek versenyző csapatok, a külföldi szocialista
országokból pedig zsűritagok.
„Az Annabella és a Marina szálló meg a móló környékét
autók százai, a sétányokat és az utakat, a hajóállomást és a
szívkórház
környékét
pedig a vendégek ezrei lepték el. Szinte
,
,
ingajáratban
közlekedtek
a két szálló között, ahol a magyar
,
,
figarók vetélkedője folyt. Gyakori volt az idegen szó, hiszen
a nagy esemény igen sok külföldi kíváncsiságát is felkeltette.
A versenyre tizenkilenc megye és Budapest valamennyi
kerülete elküldte legjobb fodrászait. Minden megye, illetve
kerület 3-3 tagú női, illetve férfifodrász csapattal nevezett. Ezen
kívül 14 mesterversenyző is indult, olyanok, akik már országos
bajnokságokat nyertek, és külföldön rendezett versenyeken
képviselik hazánk színeit. A női fodrászok az Annabella szállóban, a férfiak pedig a Marina szállóban kezdték a nagy vetélkedőt. (...)
A szervező bizottság, s főként a verseny rendezője, az OKISZ
elégedetten vette tudomásul, hogy az érdeklődés minden számításukat felülmúlja. A vendégek és kíváncsiskodók nem sajnálták „leszurkolni” a 30 forintos belépőjegy
, árát, amelyért
megtekinthették
a versenyzőket, amint éppen munkába veszik
,
a fejet – ahogy ők mondták. (...)
Mintegy 700-ra tehető a versenyzők
és
,
, közvetlen részvevők
száma, hiszen a legtöbb fodrász dupla manekennel érkezett,
,
így akarván biztosítani
a nagyobb sikert, illetve a verseny mű,
szaki feltételeit . (...)
A zsűri is rangos volt, valamennyi európai szocialista ország
két-két szakembert küldött, s rajtuk kívül, ha nem is hivatalos
minőségben, de megjelentek a versenyen a rendező OKISZ és
a megyei KISZÖV szakemberei, azonkívül számos megye
KISZÖV-elnöke is Füredre látogatott. (...)
A szakma iránt érdeklődők például nagy számban keresték
fel a SZOT-szanatórium dísztermét, ahol a SZOLGÉRT a legújabb és legkorszerűbb fodrászati eszközökből, új termékekből
és kozmetikai anyagokból rendezett nagyszabású kiállítást. (Tíz
díj megyénk csapatának, Napló, 1971. május 11.)

Nemzetközi sugárkémiai
szimpózium Füreden (május 11-15.)

A nagyszabású rendezvényt nemzetközi tudományos tanácskozás követte. „Balatonfüreden, a Marina szállóban kedden dr.
Schay Géza professzor, a Magyar Kémiai Társaság elnöke
ünnepélyesen megnyitotta a nemzetközi sugárkémiai szimpóziumot. A hazánkban 1962 óta harmadik alkalommal megrendezett szimpóziumra 170 külföldi tudós érkezett. A Szovjetunióból 55 főnyi szakember delegáció vesz részt a magas
szintű tudományos tanácskozáson. Népes vendégcsoportok
érkeztek az Egyesült Államokból, Franciaországból, Japánból
és sok európai országból. (Megkezdődött Balatonfüreden a
nemzetközi sugárkémiai szimpózium, Napló, 1971. május 12.)

Veszélyben a virágtartók
és a kukák (május 11.)

A várossá avatás árnyékában a nagyvárosok urbanizációs
árnyoldalaira jellemző események is történtek Balatonfüreden.
„Garázdaság büntette miatt 30 nap elzárásra ítélte a rendőrség a balatonfüredi 24 éves Lukács György felszolgálót, aki
vasárnap éjjel Balatonfüreden, a Jókai utcában feldöntött 8
virágtartót és letépte a hulladékgyűjtő edényt. Lukács a büntetést súlyosnak találta, fellebbezett.” (Napló, 1971. május 11.)

Szőlész-borász tanulók országos
megmérettetése (május 11-13.)

A mezőgazdasági szakmunkástanuló intézetek legjobb ifjú
szőlőtermesztőinek és borkezelőinek országos tanulmányi
versenyét rendezték meg Füreden. Az ország nyolc iskolájából,
köztük a Balatonfüredi Mezőgazdasági Szakiskolából 17 versenyző küzdött A szakma kiváló tanulója cím elnyeréséért.
„Az iskola dísztermében pontosan fél kilenckor felvonultak
a versenyzők, tanáraik, a versenybizottság tagjai, majd a Himnusz hangjai után megkezdődött a versenyizgalmat feloldó
hivatalos ünnepség. Dr. Kaiser Géza, a füredi iskola igazgatója
üdvözölte a résztvevőket, versenyzőket, a versenybizottság
tagjait. A versenyen Villány, Sopron, Eger, Balatonboglár,
Abaújszántó, Pécel és Jászberény szakmunkásképző iskoláinak
összesen 14 legjobbja vesz részt. A füredi iskolát három végzős
hallgató képviseli: Sáfár Gabriella (a balatonedericsi tsz-ben
folytatja munkáját). Miskolci Ferenc (a devecseri tsz dolgozója lesz) és Salánki Sándor (a Badacsonyi Állami Gazdaságban
áll a szakképzett szőlészek sorába).” (Szőlészek és borászok
országos versenye Balatonfüreden, Napló, 1971. május 12.)
(Folytatás a következő oldalon.)

BALATONFÜREDI NAPLÓ

„Derekasan helytálltak a füredi iskola képviseletében indult versenyzők. Miskolci Ferenc, a vetélkedő harmadik, Salánki Sándor, a negyedik helyezettje. A legjobb hat versenyző
nyomban kézhez vehette kitűnő, illetve jeles eredményű szakmunkás-bizonyítványát, valamennyien díszoklevelet nyertek
és megkapták a KISZ Központi Bizottságának emlékplakettjét.
Az első három helyezett ezen felül pénzjutalmat, a többiek
értékes tárgyjutalmat kaptak. Dr. Pálffy Károly a részt vevő
iskolák képviselőinek Balatonfüredre emlékeztető könyvet adott
át.” (Első: Fábián Lajos, Villány; Napló, 1971. május 14.)

A házasságkötés, avagy a magyar
állampolgárrá válás rögös útja
(május 12.)
A Napló című megyei lap kedvelt és olvasott rovatai voltak
a Jogi tanácsok és a Szerkesztői üzenetek. Ez utóbbiban olvashatjuk egy kíváncsi balatonfüredi olvasójuk kérdésére adott
választ.
„A. V., Balatonfüred: Az a külföldi állampolgár, aki magyar
állampolgárral köt házasságot, a házasságkötéssel nem szerzi
meg a magyar állampolgárságot. A házasságkötés ténye azonban
kedvezményt jelent a magyar állampolgárságnak honosítás
útján történő megszerzésénél. A honosítás iránti kérelmek
ügyében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dönt.”
(Szerkesztői üzenetek, Napló, 1971. május 12.)

Kempingcikkek a Balaton
Étteremben (május 14.)

A Komfort és a Triál vállalat a helyi Tagore sétányon működő Balaton étteremben rendezte meg kempingtermékeinek
termékbemutatóját.
„Szeretettel meghívjuk önt Balatonfüreden a Balaton étteremben (Tagore sétány 5. sz.) rendezendő camping-kiállításra.
A kiállítás nyitva lesz május 14-én 14–18 óráig, május 15-én,
16-án és l7-én 11–18 óráig. A kiállításon nagy választékban
mutatunk be camping sátrakat, felszereléseket, csónakokat,
horgászfelszereléseket, strandcikkeket, fürdőzési cikkeket,
nyári játékokat. A bemutatott árukra a helyszínen megrendelést
veszünk fel. A kiállításon szállítási ajánlatot teszünk mindennemű játéktéri és strandi felszerelésre. Érdemes a kiállítást
megtekinteni, miért is számítunk szíves megjelenésére!” (Napló, 1971. május 14.)

Az első városi kiadványról (május 15.)

A város elsőként megjelentetett kiadványa a Balatonfüred
városát bemutató, Lipták Gábor és Zákonyi Ferenc által írt 72
oldalas képeskönyv volt.
„Két kitűnő tollú és nagyszerűen felkészült szakember, Balatonfüred két kiváló ismerője – Lipták Gábor és dr. Zákonyi
Ferenc – rövid huszonöt oldalon nyújt tömör, de átfogó képet
a település múltjáról és jelenéről, keresztmetszetet társadalmi,
gazdasági, kulturális és sportéletéről, gyógy- és üdülőhelyi jelentőségéről, idegenforgalmáról. Negyvennégy nagy alakú fotó
– köztük a múlt századbeli községről tíz archív értékű illusztrációval – teszi szemléletesebbé az olvasó számára a mondanivalót. A füzetet Gáldonyi Béla szerkesztette.” (K. I.: Négy kiadványról – a megyei aktualitás jegyében, Napló, 1971. május
15.)

Asztalitenisz-verseny
fürediekkel (május 15.)

A május közepén megjelent híradás szerint a városban rendezték meg az üzemi dolgozók járási asztalitenisz-versenyét,
amelyen balatonfürediek is eredményesen szerepetek.
„Balatonfüreden rendezték meg az üzemi dolgozók járási
spartakiád döntőjét asztaliteniszben. Férfi egyes:
1. Fekete B.-kenese. 2. Imrefi B.-kenese, Puzsár B.-füred.
Párosban: 1. Imrefi, Fekete B.-kenese, 2. Pécsi, Puzsár B.-füred,
3. Bartók, Bertók B.-füred.” (Napló, 1971. május 15.)
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Perlitkonferencia Balatonfüreden
(május 19.)

A régóta ismert ásványi anyagnak, a perlitnek széles körű
hasznosítása a 20. század második felében kezdődött. A nyers
ásványból pattogtatott perlitanyagok építőipari és mezőgazdasági alkalmazásában Magyarország vezető szerepet játszott
nemzetközi téren is.
„Tegnap megkezdődött 330 résztvevővel a negyedik nemzetközi perlitkonferencia Balatonfüreden, a SZOT-szanatórium
nagytermében. Az Építőipari Tudományos Egyesület, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, valamint a Szilikátipari Tudományos Egyesület által szervezett háromnapos
konferenciára a 250 magyar részvevőn kívül 16 országból közel 80 meghívott vendég érkezett. A perlit, ez a vulkáni eredetű kőzetből duzzasztott, kis térfogatsúlyú – elsősorban az
építőiparban, de a mezőgazdaságban, csomagolástechnikában, a közlekedési gépiparban is használható – anyag az utolsó
húsz év terméke. A konferencia résztvevőinek tiszteletére este
a balatonfüredi Marina szállóban fogadást adott a rendezőbizottság.” (Perlitkonferencia Balatonfüreden, Napló, 1971.
május 19.)

Filmforgatás a Jókai
Emlékmúzeumban (május 20.)

Jókai Mór egykori balatonfüredi villájában az 1954-ben
létrehozott emlékmúzeum, majd emlékház a város emblematikus kulturális látnivalója.
„Az Iskolatelevízió Jókai élete című filmjéhez – általános
iskolások VII. osztályosai számára – felvételeket készített Balatonfüreden, a Jókai Emlékmúzeumban.” (Napló, 1971. május
20.)

Az államelmélet demokratizmusáról a megyei jogásznapokon
Balatonfüreden (május 21-22.)
A tanácsrendszerben gyakran szerveztek tanácskozásokat
Balatonfüreden a különféle szakterületeken dolgozó jogászok
részére. Ezek egyike volt a megyei jogásznapok rendezvénye.
„Tegnap délelőtt Balatonfüreden megkezdődtek a Veszprém
megyei jogásznapok. A pártszékház nagytermét zsúfolásig
megtöltötték a nemcsak megyénkből, hanem máshonnan is
összesereglett jogászok, párt-, tanácsi, szakszervezeti, bírósági,
ügyészségi, rendőrségi vezetők, ügyvédek, vállalati és szövetkezeti jogtanácsosok.” (Napló, 1971. május 22.)
„Az államigazgatásban dolgozó jogászoknak dr. Papp Lajos
államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnöke A tanácsi tevékenység továbbfejlesztése címmel tartott előadást.
Elemezte azt az 1956 óta céltudatosan szervezett folyamatot,
amelynek főbb eseményeit a szövetkezeti mozgalom megszilárdítása, a gazdasági reform bevezetése, a munkahelyi demokrácia teljesebbé tétele, szövetkezetpolitikánk korszerűsítése
jellemezte, most pedig e folyamatnak lényeges része az államelmélet demokratizmusának további tökéletesítése. E tervszerű
munka szülötte az új tanácstörvény, amely megszüntette a korábbi törvény fogyatékosságait, mindazokat a hibákat, amelyek
a fejlődés akadályaivá váltak. A tanácsrendszer további tökéletesítésének leglényegesebb jellemzője a népképviseleti jelleg.
Emellett az önkormányzati szerep kerül mindinkább előtérbe.
A tanácsok önállóságát bizonyítja, hogy tovább nő gazdasági
szerepük.” (Magyar Nemzet, 1971. május 23.)

Az emigráns sajtó
a várossá avatásról

Nemcsak a hazai sajtó adott hírt Füred várossá avatásáról,
hanem a kanadai Torontóban alapított emigráns amerikai magyar
hetilapban, a New Yorki Magyar Életben is olvashattak róla.
„Város lett Balatonfüred. 1971. április 25-én várossá léptették elő Balatonfüredet, a Balaton legrégibb, leggazdagabb

Az első városi kiadvány címlapja 1971-ből
múltú fürdőhelyét. Ma már Füred lakóinak száma meghaladja
a 10 000-et, de nyári népessége eléri a 20-25 ezret is. Egyúttal
üdülőhellyé nyilvánították Füred egész belterületét és országos
jelentőségű gyógyhellyé az ősi fürdőtelepet. A gyógyhely központja – a szívkórház és környéke – külön védett terület lett,
hogy semmi se zavarja a betegek nyugalmát. A védett területen
belül tilos minden zajkeltés, hangszóróhasználat, autóközlekedés, innen kitelepítik a lármás vendéglátóüzemeket is.” (New
Yorki Magyar Élet, 1971. május 22.)

Pompás balatonfüredi sikerek
a középiskolás megyei atlétikai
bajnokságon (május 22-23.)
A megyei TS elnökségének tiszteletdíját kapta többedmagával a balatonfüredi Patinszky Andrea, és a helyi lányok csapatversenyekben elért eredményes szereplésének köszönhetően a
Lóczy Lajos Gimnázium nyerte az összetett pontversenyt a
középiskolások megyei atlétikai versenyén.
„Vasárnap nagyszerű eredményekkel folytatódott Veszprémben a középfokú iskolák megyei atlétikai pályabajnoksága… A
kétnapos, színvonalas versenyen a mezőny legjobbjának a balatonfüredi Patinszky Andrea bizonyult, aki hat (!) versenyszámban – magas, diszkosz, 80 m gát, távol, súly és gerely –
szerzett megyei bajnokságot. Ez is megyei csúcs!
Női I. korcsoport. Gerely: 1. Peuser I. 24,48, 2. Peuser M.
B.-füred 21,74…
Női II. korcsoport, 80 gát: 1. Patinszky B.-füred 14,3. Távol:
1. Patinszky 487. Súly (4 kg): 1. Patinszky 9,56. Gerely: 1.
Patinszky 30,16.
Csapatversenyben. Fiúk, gerely: 1. B.-füredi Gimn. (Németh,
Schmidt, Honyók, Szabó, Nagy) 41,40.
Nők. Távol: 1. B.-füredi Gimn. (Horváth, Peuser I., Hollósy,
Peuser M., Patinszky) 440. Súly (4 kg): 1. B.-füredi Gimn.
(Peuser I., Böcskör, Peuser M., Kiszely, Patinszky) 7,75. Diszkosz: 1. B.-füredi Gimn. (Horváth, Kiszely, Peuser M., Peuser I., Patinszky) 23,38. Gerely: 1. B.-füredi Gimn. (Böcskör,
Peuser M., Hollósy, Peuser I., Patinszky) 22,50. Az összetett
pontversenyben: l. B.-füredi Gimn. 192…” (Napló, 1971. május 26.)

Szezonkezdés vitorlabontással
(május 23.)

A füredi vitorlázás hagyományai széles körben közismertek.
A vitorlásszezon megnyitása 1971 májusában a Kiss Árpádemlékversennyel indult.
„Közel kétszáz vitorlás hajó lebegett a füredi móló két oldalán a vízen. A hajók legénysége sárga, kék, fehér vízhatlan
formaruhájában felsorakozott a tó partján a füredi kettős szobor
előtt. Dr. Pálffy Károly, Balatonfüred város tanácselnöke köszöntötte a sportolókat a város nevében, mely mindig a magyar
vitorlázósport egyik fellegvára volt. A köszöntő után dr. Csanádi Árpád, az MTS elnökhelyettese mondott üdvözlő beszédet
jó versenyeket, jó eredményeket, jó szelet kívánva.
A Himnusz hangjaira csaknem kétszáz hajó árbocára kúszott
fel a hófehér vitorla. Impozáns kép, olyannyira, hogy az ezernél
(Folytatás a következő oldalon.)
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is több néző-érdeklődőt még az eső sem kergette tovább a Tagore sétány védő lombjainál. Aztán egy 50-es hajó, a Pannónia
fedélzetéről megkoszorúzták a Balatont. A tó vízén úszó nemzeti szalagos babérkoszorú egyben a balatoni vitorlásszezon
hivatalos kezdetét is jelentette. Az ünnepség után pár órával
megkezdődött a Kiss Árpád-emlékverseny. Szépen dagadtak a
vitorlák, sorra repültek ki a kikötőből a kalózok, csillaghajók,
repülő hollandik, fedélzetükön versenyző legénységükkel.”
(Vitorlabontás Füreden, autóstalálkozó Tihanyban, Napló, 1971.
május 25.)

Nyert a megyei labdarúgóbajnokság keleti csoportjában 9.
helyen álló Balatonfüred (május 23.)
A füredi csapat megérdemelten győzte le ellenfelét, írta a
megyei lap.
„B. Vasas–V. Volán 2:0 (0:0), Balatonfüred, 200 néző. V:
Tombor (Keszthely). B.-füred: Szabó J. – Szabó Gy., Pálfi, Pető
– Kovács, Takács – Schreiner, Nemes, Nagy (Ulrich), Kalmár,
Varga. Edző: Kővágó György. A színvonalas első félidőt kemény
játék követte. A második játékrészben a fürediek jobban kihasználták helyzeteiket és megérdemelten győztek. G: Schreiner,
Varga. Jó: Varga, Schreiner, Kalmár, ill. Dombi, Földesi. (Napló, 1971. május 26.)

Májusi borverseny
Balatonfüreden (május 24.)

A megyei borversenyen a minták egyharmada aranyérmes
szintű minősítést kapott.
„Borverseny kezdődött hétfőn Balatonfüreden. A badacsonyi,
füredi és csopaki, illetve a Somló vidéki állami gazdaságok,

szövetkezetek, pincegazdaságok, hegyközségek 173 bormintával szerepelnek a vetélkedőn.” (Magyar Nemzet, 1971. május
25. p. 6.)

Egyeztetés a turizmusról (május 25.)

1957-ben hozta létre a kormány a Balatoni Intéző Bizottságot
(BIB), és feladatává tette a Balaton-vidék fejlesztési problémáinak feltárását, a problémák megoldásának kezdeményezését
és elvi irányítását.
„Tegnap Balatonfüredre látogatott a Balatoni Intéző Bizottság nemrégiben kinevezett új főtitkára, Lajti Tibor. Találkozott
a BIB területi bizottságának vezetőjével, dr. Belák Sándor
akadémikussal és Pap Jánosnéval, a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal vezetőjével. A beszélgetésen részt vett Vándor
József, a Veszprém Megyei Tanács általános elnökhelyettese.
Megbeszélték a megyei javaslatokat, melyek elősegítik az
idegenforgalom, a hazai turizmus kiszélesítését, a propagandatevékenység bővítését.” (A BIB főtitkára Balatonfüreden,
Napló, 1971. május 26.)

Közlekedési baleset
a Marina előtt (május 26.)

„Tegnap délután négy óra után pár perccel Balatonfüreden a
Marina szálló bejárata előtt a 71-es úton súlyos közlekedési
baleset történt. A Hungarhotels három szakmunkása az NB
89-20 forgalmi rendszámú oldalkocsis Pannónia motorkerékpárral eddig még ismeretlen okból a 13. Volán autóbuszába
rohant. Illés Ferenc, a motorkerékpár vezetője súlyosan, Berecki László és László Imre könnyebben sérült meg. A motorkerékpár mindhárom utasa balatonfüredi lakos. A baleset okának
megállapítására a hivatalos vizsgálat megkezdődött.” (Baleset
Füreden, egy súlyos, két könnyebb sérülés, Napló, 1971. május
27.)
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A Magyar Élettani Társaság
37. vándorgyűlése (május 26-29.)

Újabb adalék a füredi konferenciaturizmus történetéhez.
„Balatonfüreden, a Marina szállóban szombaton befejeződött
a Magyar Élettani Társaság négynapos vándorgyűlése, amelyen
három szekcióban 260 előadás és 500 hozzászólás hangzott el.
A nemzetközileg is elismert társaság ez alkalommal ünnepelte
fennállásának 40 éves jubileumát. A Magyar Élettani Társaság,
amely négy évtizeddel ezelőtt kísérleti munkával foglalkozó
orvoskutatók társaságaként alakult meg, olyan alapító tagokkal
kezdte meg munkáját, mint dr. Szentgyörgyi Albert, dr. Verzar
Frigyes, Ernst Jenő és Ruzsnyák István. Szentgyörgyi Albert
professzor táviratban köszöntötte a vándorgyűlés résztvevőit és
további sikeres munkát kívánt a társaságnak. Dr. Verzar Frigyes
Baselból utazott haza, hogy részt vegyen a jubileumi ülésen.”
(Napló, 1971. május 30.)

Sikerek a tartalékosok
honvédelmi versenyén (május 29.)

A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) összetett honvédelmi versenyét (ÖHV) Veszprémben és a veszprémi járás településein szervezték meg mintegy 4500 fő részvételével. A
versenyszámok között 1200 méteres terepfutás, gránátdobás,
lövészet és aktuális nemzetközi, honvédelmi kérdésekre való
válaszadás szerepelt.
„A tartalékosok ÖHV versenyét Balatonfüreden bonyolították le. Az első helyet az első korcsoportban Barcza József, a
második korcsoportban Püsök József (mindkettő B.-füred)
szerezte meg. A csapatversenyt Balatonalmádi nyerte Úrkút
előtt. A győzteseknek az értékes tárgyjutalmakat Nagy József,
az MHSZ veszprémi járási elnöke adta át.” (Ezrek az MHSZ
ÖH versenyein, Napló, 1971. május 29.)

Hírek és érdekességek 1971-ből
Balatonfüred rehabilitációja

„Legújabb városunk Balatonfüred. Megállítom egy pillanatra a tollam: legújabb? Hiszen patinásabb valamennyinél
azon,
,
a tájon. Talán csak Keszthely vetekedhetne régi dicsőségben
vele. Ám Füred – a neve is hirdeti – eleve a fürdőgondolat, a
Balaton felvirágoztatása bajnokaként jelent meg kis glóbuszunkon, mellesleg olyan kulturális elhivatottsággal, hogy első
magyar nyelvű színházaink egyikét is neki köszönhetjük. Ha
ez a színház állna, ez idén
, lenne,140 esztendős. Mégsem kívánjuk, hogy most azonos pályán keljen versenyre balatoni várostársaival, Siófokkal, Keszthellyel. Éppen ellenkezőleg: úgy
épüljön, fejlődjék tovább – és ezt saját érdekében értse meg,
tegye magáévá a vendéglátóipar is –, hogy közben megmaradjon, vagy inkább visszatérjen csöndje, nyugalma, a magyar
biedermeiert idéző finom bája. És legfőképpen, gyógyítsa betegeit, váljék – mint az Egészségügyi Világszervezet is kívánja
– messze földön ismert és keresett szívgyógyászati központtá,
nagyszabású, rehabilitációs célú szanatóriummá. Ez lenne s lesz
minden bizonnyal egyben magának Fürednek is a legméltóbb
rehabilitációja.” (Balog János: 3 perc, Tükör, 1971. 18. sz.)

Az új város címeréről

„Ha a címerrajzoló mesternek egyik legújabb városunk,
Balatonfüred címerét kellene megalkotnia, bizonyára nem
okozna gondot az alakok, képek kiválasztása. Mert Füredről
tüstént három jellemző jut e hely szerelmesének az eszébe:
gyógyvizeinek híre, kedvelt balatoni üdülőközpont mivolta és
a csónakok, hajók, vitorlások… Végül is milyen legyen Balatonfüred költői címere? A szokásos és ismert alakú címerpajzsot
négy részre lehetne osztani. Fölül a bal sarokban s megszokott
helyén: a szív. Szemben vele egy megdőlő kecses vitorlás hajó.
A szív alatt egy modern felkiáltójelszerű, csillogó nemzetközi
szálloda. De még kimaradt valami! Valami, ami állandó, örök
– ha a derék római telepesekre gondolunk –, ami füredi volt és
marad, bármilyen nagy várossá növi ki magát. A településhez
tartozó és mégis mögötte állandóan háttérként emelkedő szelíd
szőlőhegyek. A szőlőhegyekben megbúvó hűs pincék, amelyek
elől a Balatonra lehet látni. És ami a legfontosabb, természetesen: a füredi olaszrizling. A szőlő illata, a Balaton fölötti napsugár aranyló színe, a nyár, a sokszor mediterrán nyár kesernyésen édes íze, a magyar föld tüze lobog benne. Ez kerüljön
a jobb alsó sarokba! (Hajduska János: Egy új város címere,
Képes Újság, 1971. 29. sz.)

Balatonfüred város anyakönyvi
bejegyzései 1971 áprilisában

„Házasságkötések: Tróbert József és Kovács Mária (Balatonfüred), Vadas József és Kovács Éva (Veszprém, ill. Balatonfüred), Hujber Gyula és Kürtös Katalin (Balatonfüred), Pintér
Gyula Sándor és Fábos Ilona (Balatonfüred, ill. Balatonmáriafürdő), Tengeri Ferenc és Kajdácsi Zsófia (Balatonfüred),

Szente Zoltán János és Zsiga Mária Valéria (Balatonfüred, ill.
Szólád), Elek Miklós József és Varga Éva (Balatonfüred, ill.
Sur), Bodó László és Poór Gizella (Budapest XIX., ill. Balatonfüred), Kerekes Károly és Pártos Piroska (Balatonfüred, ill.
Csopak). (Napló, 1971. május 11.)

Mit tesz a Népfront
Balatonfüredért,
hogy „igazi” város legyen?
„– Most, hogy Balatonfüred város lett…
– Bocsánat! – szakít félbe Dóka Emánuel, a Hazafias Népfront balatonfüredi bizottságának titkára. – Csak papírokat
kapott róla. Egyelőre azonban nem város, és nagyon sok minden
kell ahhoz, hogy valóban város legyen.
– Mit tesz ennek érdekében a Népfront?
– Előbb vizsgáljuk talán meg, hogy mi kellene ahhoz, hogy
Füredből város váljék – fordítja vissza a kérdést, és már sorolja is: közművesítés, üzlethálózat, iskola, különböző kulturális
létesítmények, hiszen még rendes mozija sincs.

A nyüzsgő tó partján ülünk, dr. Zákonyi Ferenc is csatlakozik hozzánk, Füred nagyszerű ismerője, a kiváló idegenforgalmi szakember. Hogy az idegenforgalomnál maradjunk: Fürednek igaz, hogy csak tízezer lakosa van, de nyaralóink száma
eléri a 30 ezret. A fejlesztésnél, a tervezgetéseknél tehát negyvenezer embert kell számításba venni.
– Mi sokszor halljuk – mondja a népfronttitkár –, hogy a
vendégekkel általában többet törődnek itt, mint a helybeliekkel.
S ez lépten-nyomon észrevehető is. Amíg vendégek vannak itt,
s tart a szezon, addig van többféle áru, amikor vége a szezonnak,
búcsút int a kereskedelem is Fürednek. S ez nem jó dolog…”
(Népfront, 1971. június 1.)

Faluban éltek, városról álmodtak

„…Ám olvasom most az újságokból (mert a tékozló fiúk
csak így vesznek hírt szűkebb hazájuk felől), hogy Balatonfüredet várossá nyilvánítják. És ez új helyzetet teremt, nem térhetek ki tovább: el kell kezdenem vallomásaimat a városról.
Mert én mindig a városról akartam beszélni, mert az én falum
mindig is város volt. Nyugodtan állítom ezt, szőlőművelő őseim – monográfiák tanúsága szerint ott találhatók Füred első,
újkori telepesei között – nyilván helyben hagynák. Mert igaz
ugyan, hogy ma már műemlékké nyilvánított parasztházaikban
még nyílt tűzhelyen főztek, de ismerték a föld alól előkerülő,
római kori villa berendezését, a vízvezeték, a fürdőmedence, a
Balatonra néző terasz maradványait. Nappal egy faluban éltek
és éjszaka egy városról álmodtak.
…A falu falu volt, de a fürdőtelep hatása mindig megérződött
parasztságán. Egyik, ma már matuzsálemkorú nagybátyám
szokta mesélni, hogy legénykorában lobogó, bő ujjú ingben,
bőszárú gatyában sem restellt beülni
az úri
, a telep sörözőjébe,
,
nép közé. A falu lányai itt régóta első kézből kapják a legkorszerűbb divat látványát: nyaranta a fél Európa turistái fordulnak
meg Füreden. Nagyanyáink és nagyapáink, ha vasárnaponként
lesétállak a telepre, Ady Endre szomszédságában üldögélhettek
a padon (unokáikkal meg Illyés, Déry vagy Németh László
jöhet szembe); itt már régóta országos vagy európai szintű orvostudományi, irodalmi tanácskozásokat tartanak. Itt a szőlőkapások bére is magasabb volt mindig az átlagnál, kulturáltságuk nemkülönben.
…Mert egy kicsit azért sajnálom a végleg eltűnő falut. Valahányszor hazalátogatok, aggódva figyelem: megvan-e még
pincénk közelében – a leendő városközpontban – a százéves
fűzfa, gyökere közt a forrással. Abból szoktunk vizet vinni
hordómosáshoz. Bekerítik lassan a modern paloták. De szép
lenne, ha az a fa megmaradna ott valahogy! A város forrásával.
A falu emlékével. A Balaton majdani metropoliszában. De szép
lenne!” (Szüts László: Faluban éltek, városról álmodtak, Szabad
Föld, 1971. március 14.)

Összeállította: P. Miklós Tamás
Füred50 sorozatunk folytatódik.
A következő lapszámokban miniinterjúkat olvashatnak
Balatonfüred várossá válásának történetéből.
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Tavaszvárás
felkészüléssel
A járványügyi korlátozások miatt kulturális intézményeink
bezártak, de a helytörténeti gyűjteményben
tovább folyt a kutatók
és információt kérők
digitális kiszolgálása,
az új esztendő projektjeinek előkészítése és
az újbóli megnyitásra
való felkészülés.
Ennek keretében a Városi
Helytörténeti Gyűjteményben megvalósult – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert támogatásból – a közösségi és
közlekedési terek festése.

Megszépültek a foglalkoztatóterek, a lépcsőház, a vizesblokkok, a kutató- és előadótermek. Az elnyert támogatásból nagy teljesítményű
mobil párásító és levegőtisztító készüléket is beszereztünk a látogatók komfortérzetének növelése érdekében. Hamarosan látogatóink is szembesülhetnek
mindannyiunk érdekeit szolgáló eredményeinkkel.
Az évfordulók gyorsan
elmúlnak, s jönnek a következők… Tavaly emlékeztünk
a kiváló geológus, Lóczy
Lajos és a neves földrajztudós, Cholnoky Jenő évfordulóira. November elején
Lóczy tiszteletére Cserny
Tibor, a Magyarhoni Földtani Társulat volt főtitkára
Hári Lenke és Holczer András alpolgármesterekkel közösen ültetett magyar kőrist
a Kisfaludy-szobor mellett.
Ugyanakkor az e két nagyformátumú személy tiszteletére tervezett programok jó
része 2021-re tolódott. (A
Magyar Földtani Társulat
honlapján jelenleg az olvas-

ható, hogy a Lóczy Lajoscentenáriumi rendezvények
2021. május 13-15-ére lettek
elhalasztva.)
A városi gyűjteményben
A Geológus és a Földrajztudós Füreden! Lóczy 100 –
Cholnoky 150 címmel készült kamarakiállítás, amelynek megnyitója idénre került
át. A kiállításon Lóczy eredeti magánleveleiből győződhet meg arról a látogató,
hogy milyen olvashatatlanul
írt a nagy tudós, olyannyira,
hogy hivatalos beadványait
gyakran munkatársa, Cholnoky írta át olvashatóvá.
Lóczy zsebórája, okuláréja,
valamint az érdi Magyar
Földrajzi Múzeum fotói és

révfülöpi relikviák is megtekinthetők lesznek a nagy
tudósok előtt tisztelgő tárlaton.
A balatonfürediek jól ismerik az évenként megjelenő
Balatonfüredi évfordulók
című kiadványsorozatot. Az
adott év kiemelkedő helyi
évfordulóira figyelmet felhívó 2021. évi kiadványt idén
digitálisan adtuk közre. Benne több száz balatonfüredi
jeles személy, kiemelkedő
esemény, maradandó létesítmény ez évben sorra kerülő
„kerek” évfordulójára emlékeztetünk. A rövid, képekkel
is illusztrált szócikkek az év
napjai sorrendjében olvashatók, a közöttük való tájékozódást részletes személynévés tárgyszómutató segíti elő.
Aki részletesebb információt szeretne egy-egy évfordulóról, az akár a Városi
Helytörténeti Gyűjtemény
kutatószolgálatához is fordulhat e-mailben és telefonon addig, amíg személyesen nem fogadhatjuk látogatóinkat.
P. Miklós Tamás
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Borlovagok képes krónikája
Impozáns album jelent
meg a közelmúltban
a Balatonvin Borlovagrend első huszonöt
esztendejéről. A kiadvány részletes áttekintést ad az 1984 és 2009
közötti időszakról.
A bevezetőt Gubicza Ferenc agrármérnök, a lovagrend
alapító elnök-nagymestere
írta. Nem kell ahhoz borivónak lenni, hogy elmerüljünk
a lovagrend évtizedeiben,
ugyanis az album színes fotóival élvezetes és páratlan kultúrtörténet is egyben. Olyan
ismeretterjesztő kötet, amelyet
kedvtelve forgathatunk. Dokumentum a múltról, s jelentés a
jövőnek, az újabb és újabb
nemzedéknek. „Isten itala” az
emberiség életének szerves
része, függetlenül attól, hogy
ki miként viszonyul hozzá.
A borlovagrend alapításáról
1984-ben döntöttek, melyet
különösen indokolt, hogy a
nagy hagyományokkal bíró
Balatonfüred–csopaki borvidéken több mint kétezer évre
tekint vissza a szőlőtermesztés
és borászat. 1984. március
4-én a csopaki Suly-kúriában
összeült hét magánszemély, és
a borlovagrend létrehozásáról
határozott. Ezzel megalakult a
Dunántúl első, az ország harmadik borlovagrendje. Később megválasztották a borrendi tanácsot és a felügyelőbizottságot. Célul tűzték ki a
füredi és csopaki borok megismertetését a világ borkedvelőivel. Ezért rendezvénysorozatokat szerveztek, hozzájárultak az idegenforgalom fejlesztéséhez, népszerűsítették
a terület gasztronómiáját. A
borlovagrend baráti társaságként növelte a magyar vendéglátás hírnevét.
Gubicza Ferenc külön fejezetben foglalkozik Balatonfüreddel, a szőlő és a bor nemzetközi városával. A nemzetközi elismerést 1987-ben Rómában vette át Füred tanácselnöke, Ádám István. Öt földrész 33 országából 134 település kapta meg a rangos címet.
A helyi szőlő- és borünnepeken borlovagokat avattak,

Csopak, Suly-kúria, Piros Ildikó és Huszti Péter eskütétele (1988)

Keresztury Dezső és Szász Endre eskütétele a csopaki Suly-kúriában 1988-ban

első alkalommal 1992-ben
Csopakon, majd a következő
évben Balatonfüreden. Ké-

sőbb más-más településeken
rendeztek avatási ceremóniákat, például Tihanyban, Zánkán, Alsóörsön, Balatonalmádiban, Pécselyen. Németországi, ausztriai és olaszországi
helyszínek is szerepeltek a
programban.
Balatonfüred a borlovagrendi kongresszusoknak is
helyet adott. A szimpóziumok
témaköre: szőlő, bor, történelem, egészség. Az 1990. májusi kongresszus megalkotta a
Magyar Borlovagok Etikai
Kódexét. Az alapító elnöknagymester időrendben kitér
emlékezetes sikereikre is.
Ezek közé tartoznak a borvi-

dék történetét tudományos
igénnyel bemutató kötetek.
Pazar az album képanyaga:
Vida András, Tóth Attila, Gazsi József és Gubicza Ferenc
fotóit láthatjuk az összeállításban. A felvételek dokumentumértékűek, neves embereket
örökítenek meg, köztük Rómában II. János Pál pápát,
Farkas Bertalant, Medgyessy
Pétert, Pozsgay Imrét, Czeizel
Endrét, Lőrincze Lajost, Piros
Ildikót, Huszti Pétert, Keresztury Dezsőt, Szász Endrét, valamint híres borászokat
és ismert közéleti személyiségeket.

Kellei György

Elhunyt Bíró Péter akadémikus
Március 25-én elhunyt
Bíró Péter, a Magyar
Tudományos Akadémia
rendes tagja, kutató
professor emeritus,
a Balaton-kutatás
nemzetközileg elismert
tudósa, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem
habilitált címzetes
egyetemi tanára.
Dr. Bíró Péter 1943. május
8-án született Újfehértón.
Egyetemi tanulmányait 1962
és 1967 között Debrecenben
biológia–kémia szakon folytatta. 1967-től az Ökológiai
Kutatóintézet Balatoni
Limnológiai Intézetének
munkatársa lett. 1971-ben
egyetemi doktor, 1977-ben a

biológiai tudományok kandidátusa, majd 1992-ben a biológiai tudományok doktora.
2001-ben az MTA levelező
tagjává, majd 2007-ben rendes tagjává választották.
1982–1991-ig a kutatóintézet
tudományos igazgatóhelyettese, egyben a hidrobiológiai
osztály vezetője, majd 2004–
2012 között az igazgatója
volt. Az MTA Veszprémi
Akadémiai Bizottságának
elnöki tisztségét hat éven át
töltötte be. A Balaton halállományának populációdinamikáját, táplálkozási kapcsolatait, a balatoni élőlénytársulások hosszú távú változásait
vizsgálta. Több mint háromszáz tudományos közleménye, könyvrészlete jelent meg.

Fontosnak tartotta szakterülete nemzetközi kapcsolatainak ápolását, több nemzetközi, a halak természetrajzával foglalkozó (ichtiológiai)
testületnek volt tisztségvi-

selője, többek között az
UNESCO testületének választott tagja.
A Magyar Hidrológiai
Társaság Limnológiai Szakosztályának elnökévé választották, mely minőségében
jelentősen növelte a Hidrobiológus napok aktivitását.
Emberi kapcsolataiban közvetlen, kollegiális, segítőkész
volt. Kitüntetései közül a
Magyar Érdemrend középkeresztje, a Pro Aquaemlékérem és az Akadémiai
Díj emelendő ki. Tudományos, tudományszervező és
felsőoktatási tevékenysége
egyaránt értékesen hozzájárult tudományterületének
fejlődéséhez. Bíró Péter 78
BFN
éves volt. 
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A műanyagtól a kartonpapír fotelig
A Füredhez sok szállal
kötődő iparművész,
Terbe János kapta
2020-ban a magyar
formatervezői szakma
legrangosabb elismerését. A nemzetközi szinten
is jegyzett formatervező
kartondizájnerként vált
ismertté, de az oktatás
sem áll tőle távol: több
egyetem vendég előadója, és a füredi gyerekek
vizuális nevelésébe is
bekapcsolódott.
Új, kortárs gyűjteménye
számára az Iparművészeti
Múzeum is vásárolt tárgyakat
Terbe János iparművésztől,
akinek a saját szakmája ítélte
oda 2020-ban a Dózsa-Farkas
András-díjat. A pécsi születésű
formatervező 1988-ban szerzett diplomát az iparművészetin. A főiskolai évek után nagy
nyilvánosságot kapott a szelektív hulladékgyűjtő családja,
amivel Formatervezési Nívódíjat is nyert. Az átütő nemzetközi sikert azonban a kartondizájn hozta meg a számára. A
mostani elismeréssel nemcsak
a tárgytervezési tevékenységét
díjazták, hanem az oktatói
munkát is, amit a balatonfürediek is megismerhettek már.
– Utolsó éves voltam a főiskolán, amikor megbízást
kaptam, hogy a Tiszai Vegyi
Kombinát (TVK) kilenc méter
átmérőjű, óriási hűtőtornyaiban forgó, elöregedett ventilátorlapátok helyett készítsek
újakat. Műhelyem nem volt, a
műanyagipari kutatóintézet
egyik csarnokrészében kaptam
helyet a munkához. A két félből összeépített ventilátorlapátok elkészítése összetett kihívás volt, amit végül egy újításommal sikerült megoldani: a
képlékeny üvegszálas anyag
rákerült egy sámfával formázott zacskóra, amit belehelyeztünk a két fél héjazatba, és
az összezárás után meleg levegőt fújtuk bele, amíg a ragasztás megszilárdult. A prototípusok tökéletesen sikerültek,
ennek köszönhetően újabb
megrendeléseket kaptam.
– A Balaton régóta nagy
szerelem… Az iparművészetin
Európa 30-as vitorláshajóformatervezésből diplomáztam. Előtte is sokszor voltam

Terbe János, a Balatonfüredhez sok szállal kötődő
iparművész kapta a 2020-as
formatervezői díjat
Balatonfüreden, de azokban az
években még több időt töltöttem itt. Bepillanthattam a füredi hajógyár vitorláshajógyártó részlegébe. A rajzpadláson még láthattam a Benácsek-féle rajzokat, amik
alapján régen álomszép fa
vitorláshajók készültek.
Terbe János az Európa 30as hajók építése okán bejáratossá vált a műanyagipari kutatóintézet laboratóriumaiba,
ahol a mérnököktől új anyagokat és technológiákat ismerhetett meg. Itt született meg a
szabadalommal védett, nívódíjas hulladékgyűjtő család,
aminek kivehető belső tartálya
speciális éghetetlen gyantából
készült. Az újítás fontos mérföldkő volt, elég csak arra
emlékezni, hogy a londoni
metrótüzet is vélhetően egy
kigyulladt hulladékgyűjtő
okozta. Terbe-féle hulladékgyűjtőkkel a mai napig találkozhatunk az autópályák mentén, a budapesti metróállomásokon, benzinkutakon, városi
köztereken és hajókikötőkben.
– Praktikus volt, hasznos és
sikeres, mégis az motoszkált
bennem, hogy az anyaga nem
újrahasznosítható. Vagyis épp
a szelektív hulladékgyűjtés
nemes ügyét nem szolgálta
teljes értékűen. Ezért kezdtem
tervezőként más, környezetbarát anyagok után kutatni. Az

újrahasznosítás akkor már
megoldott volt a papírok világában, így esett a választásom
a kartonra.
Újdonságnak számított a
piacon a hajtogatható képkeret, amit ragasztás nélkül,
hajtogatással lehet térbeli
tárggyá alakítani. A nemzetközi és hazai szabadalmi eljárás során deklarálták a termék
újdonságértékét, csakúgy,
mint a hajtogatható polcrendszer esetében is. De lamellás
szerkezetű, organikus dizájnfotelt és asztalt sem készített
korábban a világon senki
kartonból.
Merész ötletnek tűnik fotelt
készíteni kartonpapírból, ami
bírja a terhelést, időtálló és
még szép is. De ha a „sok kicsi
sokra megy” mondásból indulunk ki, akkor közelebb kerülünk a megoldáshoz. A formára vágott kartonlapok önmagukban talán csak pár kilót
bírnak, ám ha ezekből megfelelő mennyiséget élükre állítva
összefogunk, akkor együtt
akár háromszáz kilogrammot
is képesek elbírni.
– Első lépésben elképzeltem és megterveztem a fotelek, asztalok térbeli formáját.
Megszerkesztettem a kartonlamellák ívét és méretét, kiszámoltam, hogy hány darabra
van szükség és hogyan helyezkedjenek el. Terveztem hozzá

egy egyedi présszerszámot,
amibe a lamellák belehelyezhetőek, majd az összepréselt
lapokat egy másik papírréteggel lehet rögzíteni. Így készülnek körfotelek, asztalok, kisebb méretű, tojás alakú szófák, de 3,8 méter hosszú, a
hullámzó Balatont stilizáló,
nyolcszemélyes szófát is gyártottunk.
Adódik a kérdés, hogy ezek
a tárgyak a mindennapi használatra mennyire alkalmasak.
Maga a szisztéma sokféle
tárgy kialakítását teszi lehetővé, amik használati értékkel is
bírnak: a nagyobb igénybevételnek kitett fotelkarfák például vizes bázisú, környezetbarát
lakkal impregnáltak, a lábazathoz hasonlóan, aminek bírnia
kell a nedves felmosást is. A
színes ülőfelületek könnyen
tisztítható, természetes szálanyagú szövetből készülnek,
az asztalokra pedig üveglapok
kerülnek.
Az Iparművészeti Múzeum
első körben megvásárolta
Terbe János lamellás szerkezetű bútorcsaládjának több
darabját, majd a minimáldizájnos garnitúrát is bekérték.
A jegyzett tárgyak az új, kortárs dizájnt bemutató kiállítás
műtárgyai lesznek. Számos
nagy cég felvállalta a kartonbútorokat: komplett irodákat,
sajtószobákat és tárgyalókat

Búcsúzunk Irénke nénitől
Gárdonyi Istvánné
21 évesen került Balatonfüredre, ahol
szakácsként helyezkedett el az Annabella
Hotelben. Férjét itt
ismerte meg, házasságukból két gyermek
született. Irénke óvodai
dajkaként helyezkedett
el a Vasút utcai óvodában, onnan ment
nyugdíjba 2005-ben.
Nyugdíjba vonulása után
védőnőként találkoztam vele,
és az általam vezetett Babamama Klub önkéntes segítője lett. Gyermekszeretete

minden héten elhozta a foglalkozásokra, ahol önfeledten
játszott, örömmel mókázott
és segített. Elnyerte a Babamama Klub Nagymamája
címet is, később a bölcsőde
játszóházába is rendszeresen
bejárt segíteni. Kapcsolatunk
szeretetteli volt. A gyermekek
közelsége éltette. Mivel a
Covid-járvány miatt a foglalkozások szüneteltek, sokszor
úgy érzem, a gyermekkacaj
hiánya is közrejátszhatott a
betegségében.
Irénke állandó résztvevője
volt a füredi Életmód Klub
rendezvényeinek és a reformkori programoknak. A Nők a

Balatonért Egyesület arácsi
csoportjának tagja volt a
megalakulástól kezdve. Nem
volt olyan rendezvény, ahol
ne lett volna ott. Mindig mo-

solyogva jött a találkozókra,
közvetlen, kedves stílusával
könnyen szólította meg az
embereket, a gyerekek játékosan tanulták tőle a környezetvédelmet.
Minden évben segített
Arácson a fenyőfa és az adventi koszorú díszítésében.
Az első karácsonyi gyertyagyújtásnál még ott volt, ezt
követően került kórházba.
Bíztunk benne, hogy életszeretete legyőzi a betegséget,
sajnos nem így lett.
Fájdalommal búcsúzunk,
hiányozni fog Balatonfüred
közösségi életéből.

Tompos Mária

rendeztek be velük Magyarországon és külföldön.
Terbe János karton dizájntermékei számos nemzetközi
kiállításra kaptak meghívást,
többek között Párizsba, Rómába, Tokióba Tel-Avivba és
Dubajba, de munkáival megfordult Kölnben, Düsseldorfban és Stockholmban is. A riói
fenntarthatósági világkonferencián a magyar díszvendégpavilonba tizenkét méteres
nagyságban készítette el kartonból a Lánchidat, egyéb
munkáival pedig nemzetközi
kiadványokban szerepel.
– A kartonból készíthető
tárgyaknak csak a fantázia
szab határt. A szintén formatervezői díjat kapott lamellás
vázákon kívül például rendkívül érdekesek még a lámpák.
A kartonlapok mögül egészen
különleges hatást kelt a kiáramló fény, megmutatva a
hullámosított papír szépségét.
Ha különböző irányba vágjuk
át a kartonlemezt, akkor izgalmas struktúrákat kapunk, ami
például egy falburkolat vagy
térelválasztó esetében különleges hatást kelt.
A díjnyertes formatervező
az iparművészetin, a soproni
és az óbudai egyetemen is
tartott már órákat, ahol a karton mellett az ökodizájnról is
szó volt, de Terbe János számára továbbra is a Balaton és
azon belül Balatonfüred a fő
bázis. A városban és a környező településeken tavaly már
tartott foglalkozásokat, többek
között az Eötvös iskolában és
az enteriőrkiállításának helyet
adó Tourinform-irodában,
balatoni nádból épített sárkányokat általános iskolás gyerekekkel, az arácsi óvodásokkal pedig vízimalmokat készítettek, amiket a patakban ki is
próbálhattak.
A formatervezői munka
igazi koronája az lesz, ha füredi központtal elindul az a
környezettudatos alkotóház,
amiben gyerekekkel együtt,
közösen gondolkodva lehet
alkotni. Elsősorban természetes és újrahasznosított anyagból készülnek majd tárgyak,
amin keresztül megtanulható
a környezettudatos gondolkodás és a szelektív hulladékgyűjtés fontossága.

Mórocz Anikó

A Refi a refisek
szemével
Az én iskolám című
pályázaton diákjaink
feladata az volt, hogy
bemutassák, milyennek
látják ők a Refit, a füredi református általános iskolát. A legkisebbeknek rajzot, a felső
tagozatosoknak egy
kétperces kisfilmet
kellett készíteniük. A
3-4. osztályosok választhattak, hogy rajzon vagy
filmen szeretnék bemutatni, milyennek látják
az iskolájukat.
Nagyon sok jó ötlet, kreatív
alkotás érkezett diákjainktól.
Az első-másodikosok elsősorban az iskola épületét, a díszudvart, a focipályát, a játszóteret és kedvenc helyeiket jelenítették meg a rajzokon, de
akadt olyan is, aki az összes
tantermet bemutatta, vagy
komplett alaprajzot adott be.
A videók betekintést engedtek
az iskola mindennapjaiba: a
szünetek vidám pillanatai, játékok, táncok elevenedtek
meg a filmeken. Többen be-

mutatták iskolánk eseményeit:
a farsangot, az adventi vásárt,
és volt olyan tanuló, aki animációjában arra fókuszált,
milyenek az első napok egy új
osztályba, új iskolába kerülve.
A közel ötven pályázatot
diákokból és tanárokból álló
zsűri bírálta el. A rajzokból
kiállítást szerveztünk, amely
megtekinthető iskolánk folyosóján. A különdíjas kisfilmeket
iskolánk honlapján is bemutatjuk. A diákönkormányzat jóvoltából minden résztvevő
emléklapot és édességet; a
különdíjasok oklevelet és értékes könyvutalványt nyertek.
Az érdeklődést, a lelkesedést és a beadott munkák
színvonalát látva egyértelmű,
hogy újabb folytatandó hagyomány született a Refiben.

Szalay Katalin
Diák Önkormányzatsegítő tanár

Születésnapi sakkparti

Józsa Tivadar, írói nevén Bodosi György költő 96. születésnapján, március 19-én sakkpartit játszott Sótonyi Sándorral, aki nagy szeretettel gondol az izgalmas játszmára.
A költő kezében az a kötet, amit Párizsban élő, szintén kiváló szellemi frissességnek örvendő osztálytársától kapott
születésnapjára BFN
Fotó: Sótonyi Sándor
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Költő, aki fizikus: Marx György

1

Ez a cikk Marx Györgynek a Füred Tv Tudósok
helyben című műsorából
megismert tudós személyiségét a művészet iránt
lelkesedő, a tudomány és
a művészet egységét kereső értelmiségi arcképével szeretné kiegészíteni.
Füred fontos helyszín
volt Marx György és
családja életében.
Csak költőnek nevezhető
az, aki 1968-ban egy szépirodalmi folyóiratban, az Új Írásban tette közzé országos vitát
gerjesztő írását 2. Címével,
Gyorsuló idő, a földhözragadt
fizikus pedantériát szembenevetve nonszensz metaforába
fogott össze két alapvető, igen
közeli, ám a tankönyvi tudás
szerint összekapcsolhatatlan
fizikai fogalmat. Az olvasó,
túllépve a racionalitáson, megérezte és megjegyezte a rendíthetetlenül optimista Marx
György írásában megfogalmazott üzenetet a világ gyorsuló
változásaiból minden veszélyt
leküzdve kibontakozó emberibb jövőről. „A fizikus ott él,
ahol az idő sodrása a legerősebb” – határozta meg újabb
metaforával saját helyét a világban. Híres esszéjében szemernyi kétely nélkül a tudománynak követelt vezető szerepet az emberiség a gyorsuló
változásokhoz történő sikeres
alkalmazkodásában.
Költői harmóniába foglalta
a természettudomány, kezdetben főleg a csillagászat és a
fizika, később a genetika friss
eredményeit, előadásaival
egyaránt megfogta diákjait és
művész kortársait. „Ismeretnövesztő gondolat-gyűrűződései, tudást terjesztő fényszórósugárkévéi” (Juhász Ferenc)
maguk köré vonzották a kortárs irodalom, filmművészet,
képzőművészet meghatározó
alakjait, akik Juhász Ferenccel
egyként gondolták: „Mert ha
már nem tudjuk, hogyan csinálta az Isten, legalább azt
tudjuk, mit is képzelünk róla”.
Marx Györgynek kutatóként, népszerűsítő előadóként
és politikus értelmiségiként
egyetlen személyisége volt.
Ugyanaz a személy tanította
az elméleti fizika elvont fejezeteit, mint aki a művészekkel
„az atomerőmű méhburkáig
mászott, s azt mondta a gigászi
szívdobogás mellett állva:
Csillagláng, szupernóva-tűz
dobog itt bent” (J. F.). Egyetemi előadásai klasszikus, letisztult formába öntve mutatták be
a tudomány legizgalmasabb
kérdésfelvetéseit, és a hallgatóságot lenyűgözve tartott
lelkesítő beszámolót a sikeres
tudományos válaszokról.
Kutatási témaválasztása
híven tükrözte hitét a természeti jelenségek egymásba
kapaszkodó, harmóniát szülő
egységében. A neutrínók
mindmáig megméretlen kicsiny tömegét összekapcsolta
a táguló világegyetem jövőbeli összezuhanásának esélyé-

Rádióbeszélgetés a tihanyi Borsos-ház kertjében

vel. A Föld légkörének sugárzási energiamérlegében elsőként hangsúlyozta a kőzetek
radioaktív sugárzási energiájának szerepét. Koncepcionális újdonságra törekvésével
mindig meg tudta lepni a
technikai részletkérdésekben
elmerült kutatótársait.

Értelmiségi önkép
az 1970-es években
a modern szobrászat
ürügyén
A nagy tudományos gondolatok feltétlen elismerése és
szuggesztív bemutatásának
képessége művész kortársai
között sok barátot szerzett
számára. Maga is a kor gyakorlati korlátain felülemelkedő művészkezdeményezések
befogadására volt kész.
Marx György elsősorban az
anyag és az ember viharosan
változó kapcsolatának koncentrált megragadását értékelte a kortárs képzőművészek
sokaknak (különösen a fényképhűségű realizmusba beleragadt politikusoknak) követhetetlen elvontságú alkotásaiban. Szívesen vállalt kiállítási megnyitókat, köztük az
egyik legizgalmasabb szövegét Vilt Tibor tihanyi kiállításán mondta el 1974-ben3.
Gondolataival kiélezte a
tudományos világleírás objektivitásra törekvése és a művészi alkotásból kihagyhatatlan
szubjektum között feszülő ellentmondást: „Egyesek úgy
vallják, hogy az elembertelenedett és szétspecializálódott
tudomány elvesztette világképformáló erejét. A technikai
elidegenedést a művészetnek
kell feloldania egy új humanista reneszánszban. Mások
szerint századunkban egyedül
a gyorsabban fejlődő és mélyebbre hatoló tudomány képes arra, hogy hatékony realista világképet nyújtson. A
dilemma csupán látszat. A tu-

dományos és művészeti megközelítés különbözősége alkotó feszültség.”
A tudományos és a művészi
megközelítéstől közös erőfeszítést követelve a kor értelmiségének progresszív önképét
fogalmazta meg: „Nem engedhetjük meg az embertelenül
könyörtelen objektivitás kizárólagosságát. A környezet és
világkép forradalmi változása
fokozza a művész és tudós
felelősségét. Az orientáció
segítése közös feladatunk. A
társadalomnak szüksége van a
technikára, ezért emberivé kell
simítani azt. A vas, üveg és
beton világát érzelmileg, esztétikailag is magunkévá kell
tennünk.” Vilt Tibor életműkiállításának anyagát e várakozásával szembesítve mutatta be: „A plakát egy csúcsára
állított kockát mutat. Az acéltömb szabályos élei, a határozott bemetszések, szögletes
kinövések a technikai alkotások sajátos modem hangulatát
idézik. De eszünkbe juthat a
vas kristályos szerkezete is,
amelybe az anyag önként öltözik. Természetes képződmény és tudatos emberi alkotás ellentéte? Nem, azok harmóniája teszi széppé ezt a
szobrot. A kemény tömörség
és az erőből fakadó könnyedség összhangját, az acél eleganciáját énekli meg számomra ez a mű.”
Az anyag törvényeinek
megismerésével átformálódó
ember robusztus képeként értékelte azt a vasfejet, amelyet
Vilt (és felesége, Schaár Erzsébet) kőbe-üvegbe zárt alak-

zatainak és emberábrázolásainak más ismerői éppenséggel
a technikai társadalom szorító
elidegenedésélménye kifejezéseként értékeltek volna.
Záró összegzésével a fizikus költői magasságba tört:
„Megszeretjük a betont és
üveget, a vasat és a technikát.
Még jobban szeretjük az embert, aki a vasnak és a kőnek
a testvére az anyagban, de aki
a belső atomos struktúrákat
felkutatva betontornyokat,
acélhidakat és üvegpalotákat
emel a magasba. Ezáltal szabja emberivé az univerzumot.”
A mikrovilágot az emberi
léptékkel és a világmindenséggel egységbe foglaló fizikus-költő szavait a megnyitóra visszaemlékező újságíró
beszámolója szerint vastapssal
fogadta a közönség4.
Más alkalommal a tér és az
idő összefonódásának tudományos és művészi megragadása közötti feszültséget újszerű alkotásokká szintetizáló
teljesítmény iránt lelkesedett.

Beszélgetés
Borsos Miklósék
tihanyi kertjében
Marx György szintézisre
törekvő megnyilvánulásának
1977-ben, Borsos Miklós 70.
születésnapján, a művész kertjében összegyűlt társaság beszélgetését követve lehetett
fültanúja a rádióhallgató, amit
nyomtatásban is elolvashattak
a Kortárs irodalmi folyóirat
olvasói5.
Borsos Miklós körül létrejött, és a résztvevők emlékezete szerint az 1970-es évek
elejétől 1985-ig rendszeresen
Balatonfüreden találkozott
egy, Weöres Sándortól Bálint
Györgyig (Bálint gazda) színes személyiségeket vonzó,
baráti társaság. Az 1977-es
születésnapi beszélgetésen a
társaság rendszeres tagjai közül Déry Tibor és Keresztury
Dezső vett részt a Borsos házaspár mellett. Marx György
volt az ötödik beszélgetőtárs,

bár úgy tűnik, ő nem volt
rendszeres résztvevője a Németh László és Illyés Gyula
nevével is fémjelzett társasági
összejöveteleknek. Az viszont
biztosan tudható, hogy ez idő
tájt Borsos szívesen látott
vendég volt Balatonfüreden a
Marx-nyaralóban (Marx Zsuzsa közlése). Kissé meglepő,
hogy a művészek között kívülállónak tekinthető Marx adta
meg a beszélgetés alaphangját.
A művészet feladatát így
fogalmazta meg: „A művészet
egyik feladata, hogy a részletkutatások, részletfelfedezések,
műszaki alkotások tengerében
megláttassa a lényeget, egyetlen kompozícióba, egyetlen
látványba tömörítve, hogy ne
csak értelmileg, hanem érzelmileg is megragadhassuk azt.”
Borsos művészetének méltatását is az absztrakt formákkal kifejezett tartalom felől
közelítette: „A Borsos-szobrok közül nekem az a legkedvesebb – mert leginkább a lényeget mutatja –, amelynek a
születés vagy a csírázás, vagy
általában az élet keletkezése a
témája, s ami szoborban lehet
egy csírázó mag, egy virágbimbó kipattanása vagy egy
női testhajlat. Műveivel egyszerre kifejezi a mi kutatási
szemléletünket, ami éppúgy a
keletkezést, az átalakulást, az
időbeliséget akarja megragadni. Első pillanatra talán ellentmondásnak tűnik, hogy az időt
éppen szobrászattal, vagyis
statikus művekkel próbáljuk
kifejezni, de a legnagyobb
művészek minden időben
pontosan ezt tudják.”
Keresztury Dezső saját
költeményével értelmezve
kapcsolódott Marx gondolatához: „Talán harminc évvel
ezelőtt írtam egy szonettet,
ezzel a címmel: A térré vált
idő. Ez az, amit a fizikusok
kutatnak, Borsos Miklós és
általában a művészek pedig a
fordítottját mutatják meg ennek: hogyan lehet oly módon
megragadni az időt, hogy
egyetlen pillanatban az egész
folyamatot is érzékeltetni

A szerző fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A részecskefizika, statisztikus fizika és a kozmológia, szűkebben véve az elméleti részecskefizika, a
kvantumtérelmélet, az egyensúlyi fázisátalakulások, valamint a forró univerzum kialakulása és
a kvantumterek egyensúlytól távoli dinamikája neves kutatója.
Patkós András mint fiatal egyetemista maga is részt vett Balatonfüreden a Marx György által
szervezett első Nemzetközi Neutrínó Konferencián 1972-ben, amin Richard Feynman és Bruno Pontecorvo fát ültetett, elindítva ezzel a Nobel-díjasok faültetésének hagyományát a városban. Marx György tiszteletére 2003-ban ültettek fát Balatonfüreden.

1. Juhász Ferenc: Láng-ember, tisztaság (Előszó Marx György válogatott írásaihoz: Gyorsuló idő, Typotex Kiadó, 2005)
2. Marx György: Gyorsuló idő, Új Írás, 1968, 69-73.oldal
3. Marx György: Művészet és tudomány, Napló (Veszprém), 1974. július 22.

tudjuk. Borsos Miklós ezt a
folyamatot ábrázolja nagyon
sok művében. (...) Szeme előtt
válik az élő természeti organizmus teljesen absztrakt formává. Vagyis a tér idővé, az
idő térré, s a kettő szorosan
összefügg egymással.” Marx
még egyszer ráerősített erre a
tézisre: „A tudomány nagyon
szép képet ad ugyan a világról,
de ehhez nekünk, tudósoknak,
mindig elejétől végig el kell
mesélnünk mindent, s ebből a
hosszú elbeszélésből bontakozik ki az univerzum története...
A művész, a festő vagy a
szobrász, tehát az állítólag
időtlen műalkotások megteremtője viszont egyetlen pillanatba sűrítheti az egészet.”
Emelkedett gondolataik
után, amit enyhe öngúnnyal a
görög bölcsek eszmecseréjéhez hasonlított a házigazda, a
görög filozófiai iskolák kedvelt kerti helyszínét választó
résztvevők beszélgetésük értelmét igyekeztek megtalálni.
(Talán rejtve a Borsos körüli
baráti társasághoz kanyarodtak, bár néven nevezve nem
említették.) Keresztury panaszkodott: „Ma már senki
sem ér rá igazán csevegni,
megszűnt az, ami még gyermekkoromban is hozzátartozott a társalgáshoz, a társasághoz – ahol nemcsak kártyáztak
és ittak –, a beszélgetés meghittsége, érdekessége, elevensége.” Erre Déry, aki elsősorban panaszkodással vett részt
az egész beszélgetésben, rátromfolt: „Ennek egyik oka,
mint tudjuk, hogy megszűntek
a kávéházak”. Marx optimista
személyisége nem viselte el a
negatív nosztalgiázást, és rögtön példát kívánt mutatni: „a
tudományos konferenciákon
az idő egyre nagyobb részét
kemény vitákra tartják fenn, s
ott a kiélezett helyzetekben
pattannak ki az ötletek, az új
felismerések” , de „ha egy zárt
szakmai társaság a maga nyelvén egymás közt vitatkozik,
még nem tesz eleget annak a
feladatának, hogy az univerzumról érthetően, vonzóan
beszéljen az embereknek.”
Végül a baráti eszmecsere
lendületében Keresztury rátalált egy olyan megfogalmazásra, amelyre Marxnak sem volt
már ellenvetése: „A természet
törvénye tartja kézben a világrendet, a kozmoszt, egész
életünket. Nem maga a természet, valami magasabb elv,
ami értelmet ad az egésznek.
A természettudós, a költő, az
író is ezt a törvényt keresi,
ennek próbál a nyomára jutni.”
A Balaton partja és a -felvidék ma is kínálja a felülmúlhatatlanul ösztönző környezetet a művészet és tudomány
személyiségei között az egész
közösséget megragadni képes
beszélgetésekre. Az emberi
sorsot meghatározó üzeneteket megfogalmazni tudó, egyszóval Marx Györgyhöz hasonlatos kvalitású személyiségekre lenne égető szükség. 


4. Raffai István: Marx György, Helikon, 2004-04-10/7. szám, 403.oldal
5. Sediánszky János: Borsos Miklósék tihanyi kertjében, Kortárs, 1977. 2.szám, 200-205. oldal
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Búcsú Kozma Imre
festőművésztől
„Az ember a szíve
mélyén örökké odavaló,
ahol született”
(Tamási Áron)
Kozma Imre közel hatvan
éven át alkotott Balatonfüreden. Képeivel, munkásságával
a szülővárost és a Balatont
szolgálta, „oda való volt, ahol
született” 1933. április 2-án.
Már elemista korában kivívta osztálytársai elismerését
a rajzórákon. Kisdiákként
otthon is festett, és elhatározta,
hogy soha nem hagyja abba,
de nem került hivatásos művészi pályára. Szülei kívánságára – és hogy a rajzolástól ne
szakadjon el – műszaki rajzot
tanult. Ugyanakkor kereste
továbbra is a művészi ábrázolás lehetőségét is.1960-tól a
később Szombathelyre került
Krieg Ferenctől tanult festeni.
Pár év múlva Udvardy Erzsébet Kossuth-díjas festőművész
is segítette, hogy a még akkor
ismeretlen festő kiállítási lehetőséget kapjon, és további
alkotásra biztatta.
Legelőször csoportos kiállításon szerepelt az egykori
füredi Balaton Galériában. A
sikeres bemutatkozás után
évről évre jöttek a hazai és
külföldi felkérések. Közel
száz egyéni és több tucat csoportos kiállítása volt. Technikai tudása irigylésre méltó és
összetéveszthetetlen volt:
pontszerű, impresszionista
látomásai, színeinek hihetetlen tobzódása, a spaklival
felvitt festék erőteljes vonásai
csillognak képein.
Mitológiai, bibliai és történelmi tárgyú képei mély, filozofikus gondolatokat tükröznek. Alakos képei elsősorban
irodalmi, történelmi, bibliai
tárgyú alkotások. Kevés képe
szól a hétköznapi emberekről
vagy a mindennapi történésekről.

Számtalan képének ihletője
a balatoni táj, Erdély, utazásainak városai. Képein keresztül újra átélhetjük a víz és az
ég színeváltozásait, a hegyekdombok által körülölelt Balaton soha meg nem unható
látványát. Alkotásaiban a Balaton víztükrén megcsillanó
vagy a bokrok mögül előbukkanó fény hol a maga valójában, hol sejtelmesen jelenik
meg. A Füred szebbnél szebb
tájait bemutató Kozma-képek
ébren tartják a gondolkodást
az itteni egykorvolt világról.
Egy helytörténész szavakkal
írja le faluja történetét, Kozma
Imre eszköze az ecset volt,
azzal szolgálta a faluból várossá lett szülőhelyét.
Sajátos összetartozás-érzését, -tudatát keltette a művész
mindig a képei előtt állókban a kiállításokon. Füredet,
a füredi helytörténetet, a hely
történetét is szolgálta azzal,
hogy lefestette a régi dűlőket,
hegyeket-völgyeket, patakokat és a nagy vizet, Balatonunkat.
Sokszor hosszú ideig töprengett azon, hogy mit írjon a
képek alá, hogy pontosan láttassa az egykori világot. Szí-

vesen emlékezett arra, hogy
földműves nagyapjával gyerekkorában sokat járta az
érintetlen füredi tájakat, amelyek pontos elnevezéseit igyekezett használni a képaláírásokhoz. Tudta, hogy egyre
kevesebben ismerik a régi
füredi dűlők, kül- és belterületi földek, dombok, lejtők
nevét. Ma ezeket a neveket
már nem sokat halljuk, esetleg
utcanévként ismerhetjük, némelyik nincs is már meg. Tanulhatunk a következő – tovább már nem bővülő – Kozma-féle képaláírásokból: „A
Balaton Vörösmálnál”,
„Nagymezőn Hidegkút felé”,
„A Balaton a Farkókő alatt”,
„Az Evetesre rászáll a tavasz”,
„Nagymezőről látom a Balatont”, „A Balaton fölött, a
siskei tagon”. Fenék-fürdő,
Evetes, Vörösmál, Farkókő,
Siske és így tovább: füredi
történetünk részei, és Kozma
Imre munkáival hozzájárult
megmaradásukhoz.
Nyolcvan éven túl is fáradhatatlanul festett, kifogyhatatlan volt tervekben, ötletekben,
töretlen lendülettel dolgozott
a nehéz élethelyzetekben és
testi nyavalyák között is.

Tájképeit, bibliai, mitológiai és történeti tárgyú képeit,
híres és ismert, valamint számára kedves személyek portréit Magyarországon legtöbbet
Füreden és a megye szinte
minden városában, de a szomszédságban, Tihanyban,
Arácson is sokszor bemutatta.
2016-ban Budapesten a Ráday
utcában lévő Filmes Házban
volt kiállítása Ragyog a fény
címmel. Külhonban is voltak
Kozma-képek: Szlovákiában,
Hollandiában, Lengyelországban, Ausztriában és egy németországi galériában is.
1970 novemberében Krieg
Ferenc Kozma Imrére bízta a
füredi képzőművész kör vezetését. Ez a szakkör volt a későbbi Füredi Műhely elődje.
1978 és 1986 között Kozma
Imre vezette a Füredi Műhely
Képzőművész Kört. Gyermek
és felnőtt szakkörökben segítette a vizuális látásmód és a
művészeti alapismeretek elsajátítását. Művészgenerációk
tanultak tőle, a füredi művésztársak közül is sokan mesterüknek tekintik: sokszor megköszönték már a fiataloknak
nyújtott segítő „kezet” és a
balatonfüredi Óvárosi Művész
Kávéházban rendszeresen
végzett kiállítások szervezőmunkáját is.
2000-től volt a balatonfüredi Művészklub tagja és elnöke. Alapító tagja volt a
Múzsa Művészeti Egyesületnek. Munkásságát Veszprém
megye és szülővárosa több
kitüntetéssel ismerte el: 1976ban a Veszprém Megyéért
Érdemérem arany fokozatát,
2005-ben Pro Comitatu-díjat
és 2014-ben a Balatonfüred
Városért Pro Urbe-díjat vehette át. Derűs lényének emléke velünk marad, és ha már
mi sem leszünk, festményei
élnek tovább.
 Rózsa Etelka Mária

Mária-út Közép-Európában
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján öt
ország kilenc jogi
személyiségű szervezete
megalakította a Mária
Út Európai Hálózatának
Szövetségét.
A Mária Út Európai Hálózatának Szövetsége (angol
rövidítéssel EUNAM) megalakulásának célja a Máriatisztelet zarándok és búcsús
hagyományának nemzetközi
szintű megjelenítése, KözépEurópa zarándokútja, a Máriaút egységes képviselete és
fejlesztése. Az alapító tagok
Ausztria, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia
területén működő civil szervezetek, vállalkozások és egyházi jogi személyek.
A tagok alapító nyilatkozatukban megfogalmazták: „Cé-

lunk, hogy az európai kulturális és szellemi örökség, valamint a Mária-tisztelet közvetítésével a népek jobban ismerjék fel egymásban az értéket, az Istent kereső emberek
eligazítást kapjanak hitük jobb
megismeréséhez és életre
váltásához, a közös, alapvető
értékek növeljék egymás jobb
megismerését és a kölcsönös
tiszteletet, és fejlődjön a különféle nemzetiségű személyek, főleg a fiatalok közötti
személyes kapcsolat.”
A nemzeti szervezeteket
tömörítő EUNAM feladata,
hogy közös erővel világi turisztikai programmá alakítsa a
Mária-út zarándokeseményeit, európai léptékű egységes
rendszerré szervezze az útvonalhálózatot, élénkítse a zarándok- és vallási turizmust.
Az EUNAM megkezdi a
hálózat építését, új partnerek

bekapcsolódásának szervezését egész Európában. Az
EUNAM célja az is, hogy a
Mária-út európai kulturális
út legyen, s ezzel a spirituális
célokon túl a gazdasági, kul-

turális fenntartható fejlődést,
illetve a környezetet nem terhelő turizmus erőteljes fejlődését is szolgálja.
Dr. Szabó Tamás

elnök

Felújítják a plébániát
Forráspótló adománygyűjtés indult a füredi
Krisztus király plébánia
épületének felújítására.
A százéves plébánia
megújítását egy jótékonysági aukció is
szolgálta, és sokan
önkéntes munkát
vállaltak az építkezésen.
Dr. Fodor János plébános EKF-es forrásokat
remélve a templom és
a plébánia tetőzetének
a felújítását is tervezi, a
zsindelyes tetőt utoljára
negyven éve javították.
Puskás Ferenc aláírásával
ellátott futball-labda, Stieber
Zoltán válogatott labdarúgó
meze, festmény, grafika és sok
egyéb értékes tárgy került fel
annak a jótékonysági aukciónak a listájára, aminek a bevételével a piros templom melletti plébánia felújításához
járulhattak hozzá a résztvevők. A hiányzó forrás pótlására indított jótékonysági aukcióhoz mások mellett Szijjártó
Péter külügyminiszter is csatlakozott, a januári licit során

közösség számára, és ezt a
feladatot ismét szeretnénk
betölteni – hangsúlyozta Fodor János. – Másfelől ellátja
az irodai feladatokat is, épp
ezért egy olyan teret szeretnénk kialakítani, ahol a helyiek a XXI. századnak megfelelően, kényelmesen tudják intézni az ügyeiket. Ezek mellett
pedig az itt szolgálatot teljesítők számára lakhatást is biztosít a legfelső szint.
A felújítás után a kényelmesebb ügyintézést segítő átalakítás mellett új közösségi
tér és a hivatalban dolgozók
munkakörülményeit javító
helyiségek is kialakításra kerülnek. A folytatásban azokat
a szabad tereket is szeretnék
biztosítani, ahova a szentmiséről a családok kihozhatják
a kisgyermekeket. Az első
ütemben a százötven négyzetméteres épületből nyolcvan
négyzetméteren kezdődtek
felújítási munkák: korszerűsítik a gázkazános fűtésrendszert, a vizesblokkokat, és
épületszerkezeti megerősítések zajlanak. A földszinti rekonstrukció elkészülte után

A plébánia és a templom 1932-ben 
háromszázhatvanezer forint
gyűlt össze.
– Az aukció egészen új
kezdeményezés volt a plébánia életében, és egyházi céllal
talán még Balatonfüreden sem
volt hasonlóra példa – mondta
Forsthoffer Ágnes, a jótékonysági aukció koordinátora. – A
program január 21-én zárult le,
a felajánlott tárgyak mind elkeltek. Ezúton is köszönjük a
támogatóknak és a vásárlóknak is, hogy magukénak érezték ezt az ügyet. Az aukció
megvalósítása során sok tapasztalatot gyűjtöttünk, így a
következőnél még professzionálisabbak lehetünk.
– Balatonfüredet sokan
kedvelik, de az egyházat és a
z egyházközösséget csak a
templomból ismerik, mivel
alkalomszerűen érkeznek hozzánk egy-egy vasárnapon.
Őket is a közösségünkbe invitáltuk, azt a lehetőséget felkínálva, hogy az építkezés költségeinek fedezésére merjék
felajánlani azokat az tárgyaikat, amiket értékesnek találnak – mondta dr. Fodor János
plébános, a Krisztus király
plébánia vezetője.
Sokak számára talán nem
szembetűnő a plébániaépület,
mivel az előtte lévő park és a
templom tömege is árnyékolja. Most azonban előtérbe
került a háromszintes épület,
ami több funkciót is ellát.
– Minden plébániának egyrészt teret kell biztosítania a

Fotó: Fekete György

belevágtak az alagsor felújításába is.
– Talán sokan emlékeznek
arra, hogy az épület előtt korábban egy patak folyt, aminek
a hatása az alagsorban még
érződik – emlékeztetett a plébános. – Nagyon sokan önkéntesen érkeztek a településről,
akikkel az elmúlt hetekben
sikerült az alagsori vakolatot
leverni. Ez részben embert
próbáló feladat volt, más
szempontból viszont közösségépítő tevékenység is. Aki
nem fizikai munkára jött, az a
háttérből segített, például az
étkezés megoldásában. A közösségben elvégzett tevékenység mindenkit jó érzéssel töltött el és belső örömöt okozott.
A katolikus egyházmegye
eddig ötmillió forintot ajánlott
fel a felújításra, a városi önkormányzat szintén ötmillióval szállt be a költségek fedezésébe, és az egyéni adakozásokból is több millió forintos
forrást tudnak felhasználni.
Fodor János abban bízik, hogy
egy nagyobb pályázat elnyerésével a templom és a plébánia teteje is megújulhat: az
Európa Kulturális Fővárosa
2023 projekt keretein belül
külső munkákat végeznének
az épületegyüttesen. A Krisztus király plébánia egy szívkórházi kápolna létesítését is
tervezi, ennek munkálatai
azonban csak a járványveszély
megszűnését követően indulhatnak el.  Mórocz Anikó
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Eredményes tavaszban bíznak a focisták
Az NB III nyugati
csoportjában szereplő
Balatonfüredi FC sikeres
téli felkészülést tudhat
maga mögött. Szükség is
van erre, hiszen a tavaszi
szezon egyértelműen
a bennmaradásért vívott
harcról fog szólni.
A csapat az őszi szezon
végeztével a tabella 14. helyén
áll 25 ponttal.
Mint ismeretes, a balatonfüredi csapat több év elteltével
végre visszajutott a hőn áhított
harmadosztályba. A szezont
azonban rosszul kezdte a gárda, az első tíz fordulóban csak
egy döntetlent értek el, a többi
mérkőzés vereséggel végződött a számukra, az utolsó
helyen álltak egy ponttal és
három rúgott góllal.

Emiatt szeptemberben
edzőváltás történt a klubnál,
Thomas Sowunmi helyét a
korábbi kispesti legenda, Borgulya István vette át.
Az edzőváltást követően
mintha kicserélték volna a
csapatot, az új mesterrel tizenkét mérkőzésen hét győzelem, három döntetlen és mindössze két vereség volt a mérleg, ennek köszönhetően a téli
szünetben már nem állt kieső
helyen a piros-fehér alakulat.
A csapat az őszi szezonban
összesen 36 gólt lőtt és 39-et
kapott.
A legeredményesebb játékos Szabó Bence, aki tizenkét
gólt vágott az ellenfelek kapujába (ezzel két másik játékossal holtversenyben a góllövőlista harmadik helyén tanyázik), mögötte Nagy Zoárd ki-

Kattintáshajhász
közösségi portál
Elindult Magyarországon is a tényellenőrző
program az AFP hírügynökség bevonásával.
Az álhíreket megjelölik,
az ilyen információkat
közlő oldalak elérését
korlátozzák.
A Facebook félretájékoztatás elleni küzdelmének részeként olyan tényellenőrző szervezetekkel társul világszerte,
amelyek felülvizsgálják és
értékelik a tartalmak pontosságát. Amikor egy tényellenőrző hamisnak értékel egy hírt
vagy egyéb tartalmat, azt a
hírfolyamban lejjebb pozicionálja a Facebook, jelentősen csökkentve ezzel annak
terjesztését. Ezzel a közösségi
hálózat megakadályozza a
hoax/álhír terjedését, illetve
csökkenti azoknak az embereknek a számát, akik előtt az
megjelenik.
Azoktól a Facebookoldalaktól és doménektől,
amelyeken újra és újra megosztanak álhíreket, a Facebook elveszi a bevételszerzési
és hirdetési lehetőséget, illetve
érzékelni fogják elérésük
csökkenését is. Ha egy bejegyzést hamisként jelöl meg a
külső tényellenőrző partner, a
Facebook figyelmezteti a bejegyzés olvasóit és megosztóit erről a tényről. A külső
tényellenőrző partnerek azonban nem távolíthatnak el fiókokat vagy oldalakat a
Facebookról.
„Örömmel indítjuk el külső
tényellenőrző programunkat
Magyarországon az AFP-vel
együttműködésben. Az álhírek elleni küzdelem olyan felelősség, amelyet komolyan
veszünk, ezért folyamatosan
dolgozunk azon, hogy megállítsuk az álinformációk terjedését a platformunkon. Az
AFP a Facebook legfontosabb
tényellenőrző partnere, amely
világszerte számos újságíróval dolgozik együtt. Várakozással tekintünk arra, hogy a
velük való együttműködést a
szolgáltatás magyarországi

bevezetése során folytathatjuk” – mondta el Sophie
Eyears, a Facebook stratégiai
partnerfejlesztési menedzsere.
A Facebook közölte: programja összhangban van a
Facebook három részből álló
stratégiájával, melynek célja,
hogy javítsa a hírfolyamban
megjelenő történetek minőségét és hitelességét.
A program keretében a
Facebook eltávolítja azokat a
fiókokat és tartalmakat, amelyek sértik a közösségi alapelveket vagy a hirdetési irányelveket, csökkenti az álhírek és
az olyan hamis tartalmak terjesztését, mint a clickbait
(kattintásvadászat), valamint
tájékoztatja az embereket azáltal, hogy kontextustba helyezi az előttük megjelenő bejegyzéseket.
„Lengyelország, a Balkánfélsziget, a Cseh Köztársaság,
Szlovákia és Románia után
Magyarország és Bulgária
csatlakozása segít az AFP-nek
megerősíteni tényellenőrző
hálózatát Közép-Kelet-Európában, ezáltal harcolni a dezinformáció terjesztésével
szemben a kontinens e részén.
Az AFP a tényellenőrzés terén
is megerősíti vezető pozícióját
a régióban: az ügynökség
immár 17 európai országra
terjed ki, és 12 különböző
európai nyelven működik” –
fejtette ki Christine Buhagiar,
az AFP európai regionális
igazgatója.
A Facebook jelenleg több
mint nyolcvan tényellenőrző
partnerrel dolgozik együtt,
amelyek világszerte több mint
hatvan különböző nyelven
ellenőrzik a tartalmakat. A
vállalat lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményében jelezte: e tevékenység további
bővítését tervezi.
A magyarországi tartalmakat ellenőrző AFP rendelkezik
a független Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat, az International Fact-Checking Network
tanúsítványával.
Forrás: Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság

lenc találattal, a dobogó alsó
fokán pedig Schillinger Dániel áll négy góllal.
A játékoskeretben ugyan
nem történt jelentősebb változás, de egy nagyon fontos eligazolás mégis volt, ami talán
érzékenyen érintheti a klubot:
Nagy Zoárd (aki fontos góljai
és kitűnő játéka miatt a csapat
egyik vezéregyéniségévé és
legfontosabb láncszemévé
vált) a szlovák másodosztályban szereplő FC STK 1914
Somorja együttesénél folytatja a pályafutását. Rajta kívül
még Laurinyecz Ákos (Sajóbábony VSE) és Henn Márk
(Tihanyi FC) is távozott.
A csapat zöme tehát megmaradt, de természetesen érkeztek új játékosok a téli átigazolási időszakban: Pécseli
Szilárd az osztrák SC Göfis

együttesétől, Róth István vis�szatért a nagy rivális Veszprémtől, a vezetőedző fia, Borgulya Dániel pedig a budapesti Rákosszentmihálytól érkezik, és emellett a fiatalokat is
szeretnék beépíteni a nagy
csapatba.
Az őszi szezont jó formában záró csapat januárban
kezdte meg a felkészülést a
tavaszi szezonra, a télen ös�szesen kilenc edzőmérkőzést
játszott, hazai pályán legyőzték a megye 1-es Magyarpolány és a Várpalota gárdáját, a
megye 2-es Zircet, valamint a

szintén az NB III nyugati csoportjában vitézkedő Ménfőcsanakot, emellett döntetlent
játszottak az NB III egyik
legerősebb csapatával, a Mosonmagyaróvárral, viszont
kikaptak a csoporttárs Pápától
és az NB III középcsoportjában szereplő Szekszárdtól.
Idegenben csak alacsonyabb
osztályú csapatokkal találkoztak, a régebben a megyei első
osztályban nagy riválisoknak
számító Almádi és Tihany ellen is győzelmet tudtak aratni.
Borgulya István azt szeretné, hogy továbbra is kerülje el

A hazai mérkőzések a továbbiakban:
Balatonfüred–Tatabánya, 2021. április 25., 17.00
Balatonfüred–Veszprém, 2021. május 2., 17.30
Balatonfüred–BKV Előre, 2021. május 16., 18.00
Balatonfüred–Komárom, 2021. május 30., 18.00

őket a pandémia, és azt is reméli, hogy végre hamarosan
nézők előtt játszhatnak majd.
Bízik abban, hogy a csapat az
ősz végi jó formát átmenti tavaszra is, de a mester nem a
pontokat, hanem a győzelmeket szeretné számolni, hogy a
tavaszi szezon feléhez érve
már ne kelljen izgulniuk a
bennmaradás miatt. A tréner
egyébként a tízbe várja a csapatot a szezon végén.
A bajnokság tavaszi szezonjának első fordulójában,
február 28-án a füredi csapat
Mol Fehérvár második csapatának otthonába látogatott, és
parádés játékkal nagyszerű,
4:1-es arányú győzelmet aratott, viszont hazai pályán 2:0ra kikapott a Nagykanizsa
együttesétől.
Csákvári Marcell


Fontos mérföldkő az oktatásban
A digitális eszközök
használata legalább
olyan jelentőségű
mérföldkő az oktatásban, mint amikor a
palatáblát felváltották a
tankönyvek – állították a
szakemberek a digitális
környezet fejlesztéséről
szóló EFOP-projekt záró
értékelésén. A hároméves program keretében
többek között technikai
eszközökkel sikerült
felszerelni három füredi
iskolát, a pedagógusok
pedig továbbképzéseken
vehettek részt.
A Balatonfüredi Tankerületi Központ a Széchenyi 2020
program keretében közel 73
millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A hároméves
program három balatonfüredi
intézményben – Eötvös Loránd, Radnóti Miklós és Fekete István Általános Iskola –
valósult meg.
A Digitális környezet a
köznevelésben című EFOPpályázat elsősorban a diákok

informatikai tudásának, valamint a pedagógusok információs és kommunikációs technológiai tudásának fejlesztését
tűzte ki célul. A programba
negyvenkét pedagógust vontak be, akik mentorok segítségével képzéseken vettek részt.
Öt tantermet sikerült felszerelni összesen 148 tablettel,
5 tablettöltő és tárolókocsival,
40 felhasználót kiszolgáló
tantermi menedzsment szoft-

verrel, 7 laptoppal, 3 interaktív
kijelzővel, 7 interaktív táblával, projektorokkal és állítható
fali konzolokkal, valamint
routerekkel.
A Tankocka digitális pedagógiai-módszertani csomaggal és a digitális eszközökkel
a 3. és 4. évfolyam tanulóinak
matematikai kompetenciája,
valamint az ötödik-hatodik
osztályosok természettudományos tárgyai kerültek fejlesz-

tésre. A program segítséget
nyújtott a digitális leszakadás
mérséklésében is.
Az értékelő zárószavában
a tankerület vezetője, Szabó
Lajos Konrád megköszönte a
pedagógusoknak azt a rendkívül sok munkát, amit a programba fektettek az egyébként
is megnövekedett feladataik
mellett, amit a járványügyi
helyzet megoldása ró rájuk. 


Mórocz Anikó

A hírközlési hatóság megkezdte az ingyenes
adattörlő alkalmazás előkészítését
Technikai hátteret nyújt majd a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH) az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő
alkalmazás biztosításában.
A tervezett ingyenes állami adattörlő alkalmazásról szóló kormányrendeletnek megfelelően az
NMHH jelenleg azon dolgozik, hogy május 1-jére
a jogszabályban szereplő paramétereket teljesítő
felhasználóbarát, biztonságos program álljon rendelkezésre, ami az NMHH honlapjáról elérhető
portálról lehetővé teszi majd a személyes adatok
végleges törlését egy – e-mailben eljuttatott egyedi kóddal aktiválható – törlőszoftver letöltésével és
használatával.
A törlés után a fogyasztó a kormányrendelet
előírása szerint hivatalos törlési igazolást kap
e-mailben.

Az NMHH feladata a jogszabály alapján az is,
hogy útmutatót készítsen az alkalmazás használatához, valamint az, hogy legyártassa és nyilvántartsa az adattörléshez szükséges kódokat tartalmazó címkéket, amelyeket a vevő az adathordozó
megvásárlásakor a kereskedőtől majd megkap. A
hírközlési hatóság fogja a címkéket a fővárosi
kormányhivatalba szállíttatni, ami lehetőséget teremt arra, hogy a járási hivatalokon keresztül ezek
a kereskedőkhöz eljussanak.
Az Európai Unió adatvédelmi rendelete rögzíti
a személyes adatok törléséhez való jogot, ezt
segíti elő a kormányrendelet által tervezett szolgáltatás. Az alkalmazás kialakítását az NMHH mint
technikai közreműködő megkezdte, a bevezetés
részleteiről tájékoztatni fogja a fogyasztókat.
Forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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